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ভূমিক! 

“শঙ্করাচার্ধ্য-গ্রন্থমাল!” বন্ুমতীর প্রতিষ্ঠাতা শ্বগাঁয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

/কর্তৃক সম্পার্দিত হয়! অন্থমান ১৩০১ দালে প্রকাশিত হয়। শ্্রীরঙ্গমের শক্বর- 
গ্রন্থমালার প্রচার এ দেশে তখন হয় নাই। ্রশঙ্করচারধ্যভগবৎকৃত বহুগ্রন্থের 

সমাবেশ গ্রনয়ালাপ ছিল। সংগ্রাহকের অনবধানতায় শঙ্করাচাধ্যক্কৃত নহে, এমন 

ছুইথানি গ্রস্থও এই সংস্করণে সংযৌজিত ছিল, ১। “আতজ্ঞান-কথন/ ( পূর্ব 
স্করণে পৃঃ ৭৮) তাহার প্রারস্তেই আছে 'আত্মজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ 

তন্বতঃ। বলা বাহুলা, ভগবান্ শক্করাচার্ধ্য, ভগবান্ বেদব্যাসেরও উপদেষ্টা 
দেবি নারদকে আত্মজ্ঞান উপদেশ দেন নাই । ২। “হরিনাম-মালাস্তোত্র'--ইহা 

বলিরাজ-কৃত ; স্তোত্রাস্তে আছে-_ 

হরিনামককত। মাল! পবিত্র! পাপনাশিনী । 

বলি-রাজেন্দ্রেণ চোক্তা কণ্ঠে ধার্ধা। প্রযত্বতঃ ॥ 

আমর! এই সংস্করণে উক্ত ২টি স্তোত্র বর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছি। 

শঙ্করাচাধ্য-রচিত এমন অনেকগুলি গ্রন্থই আছে, ষাহ! স্তোত্র নহে,-আদেশ 

অথবা উপদেশম্বরূপ | আদেশ গ্রন্থও উপদেশই বটে, কিন্ত কিছু প্রতেদ আছে। 

আদেশ গ্রন্থে কুরু_-কর ব! «ম| কুরূ--করিও না-_ইত্যাি বিশেষভাবের অনুষ্ঞা 

থাকে-_এবং তাহাই সেই গ্রন্থের প্রাণম্বরপ। উপদেশগ্রন্থে বিধি থাকিতে পারে, 

কিন্ত ইহা বিশেষভাবে প্রদত্ত বা৷ উপদেশপ্রস্থের প্রীণস্বরূপ নহে। প্রশোত্তর- 
রূপে) গুরু-শিষ্বু সংবাদরূপে নিজ অভিমতর্পে অথব৷ সংক্ষিপ্ত শাস্্রার্থ সংগ্রহ 

(প্রকরণ) রূপেই উপদেশ্রন্থসমূহ রচিত। আদেশ ও উপদেশ গ্রন্থের মঞ্জ্যে কয়েক- 

খানি স্তোত্র নামেই পূর্ব পুর্ব সংস্করণে উল্লিখিত হইয়াছে, এবারে তাহার পরিবর্তন 

সাধিত হইয়াছে, বখ ধন্তা্ক-ন্তোত্র, ঘাদশপঞ্জরিকা-স্তোত্র, চর্পটপঞ্জরিকা-স্তোত্র 

ইত্যাদি; এগুলি কোন দেবদেবীর স্তোত্র নহে, তাহা পা& করিবামারেই বুঝ! 

যায়। শঙ্করাচারধ্যকূত বলিয়! প্রসিদ্ধ কয়েকটি স্তোত্র পূর্ব-সং্করণে যোজিত হয় নাই, 
এবারে তাহার যোজন। কর! হইয়াছে । যথা হুনুমৎপঞ্চরদ্ধ, গণেশপঞ্চরত্ব, ভ্রমরা- 
ক, বিষুপাদাদি কেশাস্তত্তোত্র গ্রস্ৃতি। সকল স্তোত্রেরই অন্বাদ প্রদত্ত 

হুইয়াডে | ত্তি্_আবঠকমত, ব্যাখ্যা, . সন্ত টীকা বা পাদটাকা 
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প্রদত্ত হইয়াছে । বহু স্তোত্রই পগ্ডিতগণের পক্ষেও সহজবোধ্য নহে; তাহাদিগেরই 
জন্য সংস্কৃত টাকা । অত্রত্য স্তোত্রসংখ্য। (৫২ ) এই গ্রস্থমালায় আননালহ্রীস্তোত্র 
এবং আনন্দলহ্রী ছৃ”টি নামের ছুইটি স্তব আছে । “আনন্দলহরী-স্তোত্র” এ দেশে 

প্রাচীন পঞ্ডিতগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল না। এই স্তোত্র আকারেও ক্ষুত্র। 

'আনন্দলহরী” সুপ্রসিদ্ধ। এই আনন্দলহরীর অনু[ন ৪৫০ বংসর পূর্বেকার 
সময়াচার-সম্মত প্রাচীন টীকা ও তদীয় মন্ানুবাদ এইবারে প্রদত্ত হইয়াছেন, 
তৎসঙে পূর্বব-সংস্করণের টীক! ও অনুবাদ ত* আছেই। আনন্দলহ্রীর এই প্রাচীন 
টীকা বাঁ্জালায মুদ্রিত হয় নাই, ৫* বৎসর পূর্বে মহীশূরে একবার মুদ্রিতি*ইয়াছিল, 
এক্ষণে আৰ প্রাপ্ত হওয়। যায় না। টীকাকারের নাম লক্ষমীধর । তিনি মহাপ্রভুর 

ককপাপান্র উৎকলাদি দক্ষিণদেশাধিপতি স্ুপ্রসিদ্ধ প্রতাপরুদ্রের সভাপগ্ডিত, 
সময়াচারী ও বন্ুগ্রন্থ-রচয়িতা | তাহার উর্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেই বিখ্যাত 

পণ্ডিত ও গ্রস্থকার। বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধক অচ্যুতানন্দকৃত ব্যাখ্যা ও তাহার 

অনুবাদ স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ সংশোধিত হইয়। এই সংস্করণেও আনন্দলহরীতে 

সংযোজিত হইয়াছে। এই আনন্দলহরীর নামান্তর সৌন্দরধ্যলহরী। টাকাকার 
লক্ষমীধরকৃত পাঠের সহিত বাঙ্গালায় প্রচলিত পাঠের প্রভেদ অনেক স্থলে আছে। 

পাদটাকাকারে পাঠভেদ উদ্ধত হইয়াছে । “লঙ্্মীধরের, নাম বা 'ল? সঙ্কেত ওঁ 
সব পাঠে আছে । অন্তরূপ পাঠভেদও কচিৎ উল্লিধিত হইয়াছে । 

এ খণ্ডে ষে কতিপয় স্তোত্র ষোজিত হয় নাই, তাহা প্রকীর্ণকভাগে ব! শেষ খণ্ডে 

প্রদত্ত হইবে। আদি অন্তে স্তোত্রপাঠ কল্যাণেরই হেতু । পূর্বে বন্ুমতী সাহিত্য 
মন্দির হইতে যে "শঙ্করা চার্য্য-গ্রন্থমাল।+ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধিত 

এবং আবশ্তকমতে পরিবঞ্জিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হুইয়! প্রথম খও নামে 

প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট অংশ অপর থণ্ডে প্রকাশিত হুইবে। প্রথম খণ্ডের 

প্রথম স্তোত্রভাগ, তৎপরে আদেশভাগ আছে। তৎপরে উপদেশভাগ প্রকীর্ণক 

ভাগের গ্রস্থাবলী এবং লঘৃভাষ্য-ভাগ- হস্তামলকভাধ্যঃ বিষুসহম্রনামভাষ্য, 

ললিত! ত্রিশতী তাম্যাঁদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হুইবে। উপনিষদ 
ভাষ্য ও শারীরক ভাষ্য ব্যতীত আর যত কিছু শাক্করগ্রন্-_সমস্তই এই 
শস্বরা চার্ধয-প্রন্থমালার এক একটি পারিজাত সদৃশ পুষ্প। 

জাদেশগ্রন্থ_ মঠায়ায়) মোহমুদগর, ঘবাদশপঞ্জরিকা। চর্গটিপঞ্জরিকা, এবং সাধন- 

পঞ্চক |, যোগতারাবলি, বাক্যবৃত্তি ও প্রোটানুতৃতি অনুজ্ঞাবাক্যযুক্ত হইলেও 

নেই কনুজ্ঞাই উহার প্ীপন্বন্নপ নহে) পর গ্র্থগুলি উপদেশশ্রস্থমধ্যেই গ্রহণীয়। 
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এক্ষণে আদেশগ্রন্ বিষয়ে আবশ্তক বোধে কিঞ্চিৎ আলোচন! করিতেছি । 

১। মঠাঁঝায় ।--এক্ষণে যে “মঠায়ায়। প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহা মূলতঃ 
ভগবান্ শঙ্করাচার্যের। বোধ হয়, গ্রন্থথানি খণ্ডিত, পূর্ণপ্রসথ প্রাপ্তির সম্ভীবনাই নাই। 
কারণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্ধ্য-_চারিটি নহে, পাঁচটি মঠ যে স্থাপন করিয়াছিলেন, 
প্রচলিত মঠায়ায় হইতেই তাহার ইঙ্গিত পাওয়া! যায়। কি ইঙ্গিত, তাহা পরে 
বলিব। এক্ষণে সেই মঠ, তাহার স্থানাদি নির্দেশ ও তাহার বিলোপাদি বৃত্তান্ত 

প্রকাশ করিতেছি । অপর মঠের নান স্থমেক মঠ। কাশীধামে তাহার স্থান . 
তাহাই গ্রধান্ন নঠ। এখনও তাহা অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু মঠায়ায় 

হইতে-_তাহার "অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে । * 

আমার মনে হয়, বর্তমান সমন্ধে ক্ষেনেশখবর ঘাটের পশ্চিমে মহাবীর 

মন্দিরের সমীপে যে শুঙ্গেরির শাখা-নঠ আছে, তাহাই সুনেরু মঠের পুরাতন পী& 

ছিল। মহারাজ নানসিংহের সময়েও স্থমের মঠের আগন প্র পীঠেই ছিল। 
তৎপরে, এক শঙ্করাচাধা আনুমানিক ২৫০ বংসর পুর্বে বাঁমমার্গ অবলম্বন করেল, 

প্রকাশ, সেই পথে তিণি সিদ্ধিলাভ করেন। তাহার বিভৃতিদশনে অনেকেই তীহার 

শিশ্যুত্ব গ্রহণ করে। ভগবান্ শঙ্কগাচার্্ের বিশুদ্ধ সম্প্রদায়ে শ্রীচক্রপূজ। থাকিলেও 
তাহা শ্রীতমতে সম্পাদিত হইয়া থাকে ; বামমাগের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। 

কাশীর স্থুমেরু মঠের-__অর্থাৎ সর্ধপ্রধান মঠের আচার্যযের এইরূপ বিপর্যয়ে 

প্রশস্করাচার্যা-মগুলে-_-অতীব বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। খুব সম্ভব শৃঙ্গেরি মঠের 
প্রভাব স্থমের মঠের সদূশই ছিল। সেই মঠাধীণের সহিত বিচার-ফলেই হউক, 

বা ততপ্রবন্তিত রাজকীয় নিয়োগেই হউক, তাতৎকালিক স্ুমেকু মঠাধীশ “অন্তথার 

পীঠোহপি নিগ্রহার্হ! মনীষিণাম্” ( মঠায়ায়_মহানুশাসন ১০ শ্লোক) নিরমাসু 

সারে পীঠচযুত হইলেন। তিনি ম্থপপ্ডিত, বহুশিষ্যম্ডিত, প্রতিষ্ঠাবান্ আচার্য্য 

ছিলেন, তাহার পীঠচ্যুতি অর্থে স্থমেরু মঠের যে সকণ সম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে 
চাতি, ক্ষিন্ত তিনি তাহার পাগ্ডিত্যের উপকরণ পুস্তকমুহ, শ্ীযন্ত্র ও ভগবান্ শঙ্করণ- 
চার্য্যের পাছৃকাসহ যখন নির্গত হইলেন, তখন তীহাকে শ্রীধন্ত্র, পাহিকা 'ও পুস্তকা- 

বলী হইতে বঞ্চিত করিতে কেহ সীহ্সী হয়েন নাই। তিনি পুর্বর্মঠ হইতে 
নিঙ্কান্ত হইয়। শিষ্যমগুলী-প্রদণ্ত অর্থনাহায্যে নূতন স্ুমেরু মঠ স্থাপন করিলেন। 

সেই মঠ পরবর্তী আচার্যের সময় সুগঠিত হয়, এখন তাহ! গণেশ মহল্লায় 

* সুম্র, মঠের অর্থাৎ গুরুম্বামীর মঠের বর্তমান আঁচার্যা বলেন, প্ছমের মঠ শারদামঠের 
শাখা ।” 



গুরু্বামীর মঠ নামে প্রসিদ্ধ। এই মঠের কোন পীঠাধীশ কাশী-নরেশের 
তান্ত্রিক দীক্ষাগ্ুরু হইয়াছিলেন। যাহাই হউক, নিষ্কাশিত আচার্্ের নূতন মঠ 

স্থাপিত হওয়ায়, তাঁহার প্রভাবে পুরাতন স্থুমেক পীঠ নিশ্রভ হইয়া গেল,-- 

ইহাতে অন্তান্ত পীঠাধীশগণ মিলিত হুইয়! মঠায়্ার হুইতে স্থুমেরু মঠকে 
বহিষ্কত করিলেন। তাহাতে যে সকল দেশে সুমেরু মঠের তাংকালিক 
আচার্য্ের সমধিক প্রভাব ছিল, তত্তাবতের নামও উঠিয়া গেল। আর পুরাতন" 
স্থমেরু, মঠ শৃঙ্গেরির শাখা-মঠ নামে গৃহীত হইল। জ্যোতির্ঠি ষা জোশী মঠের 
আচাধ্যও পম্তবতঃ পরে স্থুমেরু মঠাচার্যা-বর্গের প্রভাবে বামমার্গ গ্রর্্ণ করাতে 
তিনিও পীঠচ্যুত হয়েন, তাঁহার সম্পত্তি রাজকীয় অধিকারতুক্ত হয়। কিন্ত 
তাহার সম্প্রদায়ের প্রতভাবেই হউক বা অন্য কারণেই হউক, তথার শুদ্ধমঠ আর 

স্থাপিত হয় নাই | “মানায়” পুনঃ সঙ্কলনের পরে জ্যোতিথ্মঠের অস্তিত্ বিলুপ্ত হই- 
য়াছে, ইহাও মনে হয়। আমার অনুমিত এই বৃত্তাস্তের এঁতিহাসিক প্রমাণ বিশেষ- 

ভাবে অন্থসন্ধেয়, পোষক প্রমাণ আমি যেটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহা এই-_ 
(১) কাশী সারনাথ, বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম প্রধান স্থান ছিল, কাশীর লুপ্ত 

গৌরব উদ্ধারের জন্ত ভগবান্ আচার্য্ের বহু আরাসের কিংবদন্তী স্ুপ্রসিদ্ধ । সেই 
আচার্ধা, বৌদ্ধপ্লাবিত অঙ্গ বঙ্গ মগধকে গোবর্ধন পীঠের শাসনাধীন করিলেন, কিন্ত 
কাশী অঞ্চলের লামনাত্রও করিলেন না; মধাদেশ, ব্রি দেশের নামও করিলেন 

লা) প্রয়াগ অযোধ্যা মধুর! প্রভৃতি স্থান-_যাহা বর্তমানে ইউ, পি বলিয়া অভিহিত, 
তাহার বছলাংশের নামই কোন পীঠের বিভাগমধ্যে নিবেশিত হয় নাই, প্রকাশিত 

মঠায়ায় পাঠ করিলেই বুঝিবেন ; কিন্তু ইহা একাস্ত অগঙ্গত। 

(২) পুরীধামের শ্ঠায় বা তদপেক্ষা! অধিকতর প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ 

কাশীধামে একটি প্রধান মঠ যে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় করিবার 

কারণ আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তদরধীন দেশসমুহ কিয়দংশে অপর 
মঠাধীশগণ বিভাগ করিয়া লইলেও স্তুমের মঠের তাৎকালিক আচার্ষ্যের 
প্রতাবতুক্ত দেশগুলির উল্লেখ পূর্বক বিভাগ করিয়া লইলে প্রদেশব্যাপী 
গোলযোগের সৃষ্টি হইবার আশঙ্কায় তাহা! হইতে বিরত হয়েন, ইহ অস্কুমান হয় । 

(৩) আমি বিশ্বস্তস্থত্রে গুনিয়াছি, মহারাজ মানসিংহের এক দানপত্রে 
মানসরোবরের সীমামধ্যে অগ্নিকোণে দ্থুমেরু মঠের উল্লেখ আছে। (এই দানপত্র 

নান্তি জঙ্গম ম্বামীর অধীনে আছে )। বর্তমান স্থুমের ম$ নানমরোবর হইতে 

অনেক দুরে এবং উত্তর দিকে । আর শৃঙ্গেরি শাখা-মঠ অগ্সিকোণেই আছে। 



/5 

(৪) গোঁবর্ধন মঠে ভবান্ শশ্করাচার্যের যেমন মর্শার-্রস্তরময় মুক্তি আছেন, 
কাশীর শৃঙ্গেরি শাখা-মঠমধোও ঠিক সেইরূপ মুগ্তি। 

(৫) বর্তমান স্ুমেরু মঠে আচার্যের পাদুকা এখনও আছে; কিন্তু মূণ্তি 

নাই। 

(৬) ছল পুস্তকাঁবলি বর্তমান মঠাধীশের পূর্ববর্তী কোন স্বামী--বহুমূল্যে 
' ইউরোপে বিক্রম করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী এখনও বণ্তমান আছেন । 

(৭) মঠ বিষয়ে আরও কতিপয় গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে ১ খানি গ্রন্থে সুমের 

মঠের ও তাভার অধীন দেশ-সমূহের উল্লেখ আছে। ৬তারকেশ্বরের মৌকর্দমার 
সময়ে সেই গ্রন্থ ন্ুমেক মঠ হইতে আনীত হয়, তাহার নাম আমার ঠিক স্মরণ 
নাই। কিন্তু স্ুমেরু নঠের বর্তমান আচার্যোর মত এই বৃত্তাস্তের অনুকুল নহে। 

তিনি বলিয়াছেন, স্থমের মঠ- শাখা শারদ! মঠ। যাহা হউক, আমি যাহা 
সম্ভাবন! করিয়াছি) তাহার তথ্য নির্ণয় আবশ্তক | 

ফলতঃ ৬কাশীধামে যে ভগবান্ শঙ্করাচার্ধের এক প্রধান পীঠ ছিল-_-তাহাতে 
আমি অনেকটা নিঃসন্দেহ | “মঠায়ারে” তাহার কোন উল্লেখ না! থাকায় ইহ! যে 

খণ্ডিত, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই। তথাপি যখন অপূর্ণ হর্চরিতও বাণ- 

ভট্রের কীর্তি-রক্ষক বলিয়া আতৃত, তখন খণ্ডিত মঠাক্নায়ই বা আচার্য্যের অন্ু- 

শাসন-রক্ষক বলিয়া আদৃত না| হইবে কেন? এই হিসাবেই আমরা তাহার 

আদর করি । কিন্তু এই খণ্ডিত মঠায়ায় ভাষার তুলনা করিলে আচার্য শঙ্করের 

রচিত বলিতে প্রবৃত্তি হয় না, তাহারই কথাগুলি-__তীহারই প্রতিষ্ঠিত বিধান 

গুলি যদ্দি পরে অন্ত কাহারও দ্বার! লিপিবদ্ধও হইয়া! থাকে--তথাপি বিধান- 

রচয়িতারূপে আচাধ্য দেবের মৌলিক সম্বন্ধ যে এ গ্রন্থে আছে, তাহ। ত* অস্বীকার 

করিবার উপায় নাই। দেই কারণে ভগবানের ধর্রক্ষার্থ প্রকৃষ্ট মঠ বিষয়ে 

বিশেষ ভাবের আদেশ মঠাক্নায্কে প্রথম আসন প্রদান করিয়াছি। 

২। মোহমুধগর । “বাণীবিলাসের প্রকাশিত এক মোহমুদঙ্গরই--তিনখানি 

, পুস্তিকার সমষ্টি অর্থাৎ দ্বাদশপঞ্জররিক ও চর্পটপঞ্জরিকা সেই মোহমুঙ্গরের 

অন্তর্গত; উহাদিগের পথক্ অস্তি্ব নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ও অন্ত কতিপয় 
প্রদেশে তিনখানি গ্রস্থেরই নাম নির্দেশ আছে। বযদিচ এই তিনখানি গ্রন্থের 
মধো মোহমুদগর ও দ্বাদশপঞ্জরিকার অনেক গদ্ধ একেবারেই অভিন্ন, তথাপি 

কয়েকটি ক্লোক : উভয় গ্রন্থেই ভিন্ন ভিন্ন । 

শিষ্ভেদে আদেশের বা আজ্ঞার আকার-ভেদ হওয়া বিচিত্র নহে। 



1০ 

“মোহমুদগর, গুরুভক্ত শিশ্বের প্রতি প্রদত্ত আদেশ ব৷ উপদেশ ? 'দ্বাদশপঞ্জরিকা 
শুশ্রধু শিষ্যের প্রতি গুরুভক্ত হইবার আদেশ। আর চর্পটগঞ্জরিক| ভক্তি ও 

জ্ঞানের সমন্বয়ার্থইউপদেশ। মোহমুদগরে ষোড়শ শ্লোক, দ্বাদশপঞ্জরিকায় দ্বাদশ 

শ্লোক, ইহা গ্রন্থকারের রচনাতেই প্রকাশিত্ত আছে, মোহমুদগরের অন্তিম শ্লোক 

“ষোড়শ” পক্াটিকাভিরশেষঃ+ আর দ্বাদশপঞ্জর্িকার অন্তে “দ্বাদশপঞ্জরিকা ময় 

এষঃ ! অতএব ওঁ ছুইখানি গ্রন্থ এক হইতে পারে না। বাণীবিলাস সংস্করণে, 
“যোড়শপন্থাটিকাভি:+ 'দ্বাদশপঞ্জরিকামর» এই ছুইটি প্লোক পরিত্যক্ত হইয়ীছে। 

বাণীবির্লাঁস মুদ্রিত মোহমুদগরের শ্লোকসংখ্যা ৩১টি মাত্র, কিন্তু এ দুইটি শ্লোক 
স্বীকার করিলে কেবল “মোহমুদগর” নাম ব্যবহার করা যায় না। আমর! 

বহুদেশপ্রসিদ্ধি অন্থসারে গ্রস্থত্রয় মানিয়া লইয়াছি। মোহমুদগর যথার্থ নাম-_ 

এই লাম-যাথাথ্য রক্ষার জন্ত এবং পুর্ব-মুদ্রিত গ্রন্থমালার মোহমুদগরে আদেশ 

ব৷ উপদেশাত্মক পচ্চ। ১৫টি মাত্র ছিল-_সেই ন্যুনত! পূরণের জন্য-_বাণীবিলাসের 
একটি শ্লোক ইহাতে যোজিত হইয়াছ। কিন্তু তাহাতে যে রচনা-রীতিক্রম-তঙ্গ 

ছিল, তাহা লিপিকরপ্রমাদমূলক বলিয়া সংশোধন করিরা নিবেশিত কর! 

হইয়াছে । পাদটাক] সহ ষোড়শ শ্লোকটি পাঠ করিলেই সমস্ত হৃদয়ম হইবে। 

বাণীবিলাসের মোহমুদগরে আর ছুইটি শ্লোক অধিক ছিল-_যাহ।! আমাদিগের 

মোহমুদগর, দ্বাদশপঞ্জরিকা ও চর্পটপঞ্জরিকাতে ছিল ন|, সে দুইটি শ্লোক 

চর্পটপঞ্জরিকাতে যোগ করিয়া দেওয়া! হুইল। পূর্বেই বলিয়াছি, সর্বমেত 
বাণীবিলাস-মুদ্রিত মোহমুদগরের শ্লোকসংখ্যা ৩১। আমাদিগের মোহমুদগর 

প্রভৃতি তিনথানি গ্রন্থের গ্লোকসংখ্যা মোট ৪৯। তবে এতম্মধ্যে কয়েকটি 

শ্লোক-_একাকার বা প্রায় একাকার । 

৩। দ্বাদশপঞ্জরিকা” পূর্ব-সংস্করণে “দ্বাদশপঞ্জরিকা-ক্তোত্রঁ এইরূপ নাম 

ছিল। আদেশ বণিয়৷ স্তোত্র নাম পরিত্যক্ত হইল। পঞ্জরশবের অর্থ শরীর- 

বন্ধঅস্থি। এই আদেশ গ্রন্থশরীরের দ্বাদশটি পদ্ ঘাদশখানি অস্থি সতৃশ | ইহাই 
দ্বাদশপগ্ররিক! নামের অর্থ। 

৪1 চচর্পটপঞ্জরিকা+_ইহাঁরও চর্পটিপঞ্জরিকা-স্তোত্র নাম ছিল, একই 

কারণে স্তোত্র নাম পরিত্যক্ত হইল। এই আদেশগ্রন্থ--দেছের অস্থি অধিক 

এবং ব্যাপক,--ল্ঞান ও ভগবদৃভক্তি দুইটি সাধনকে ব্যাপিয়! ইহা অবস্থিত, 

এই কারণে এবং সংখ্যাধিক্যেও বটে-পঞ্ীরস্থলীয় পদ্ভাবলি, চর্পট--স্কার-_ 

বিস্তৃত 1 এই কারণে ইহার নাম চর্পটপঞ্জরিক।। 



৩, 

৫| সাঁধনগঞ্চক--বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে ইহা “উপদেশপঞ্চক* নামে 
উল্লিখিত । 

অতঃপর উপদেশ গ্রন্থ $ গ্রন্থমধোই তণ্ভাবতের পরিচয় পাইবেন। এ 

সকল গ্রন্থের পূর্ব-সংস্করণে যে অনুবাদ প্রদত হইয়াছিল, তাহ। পাঠফের ধারণ! 

করিবার পক্ষে অধিক উপযোগী, এই কারণে ঠিক আক্ষরিক অন্গথাদ ন! 

হইলেও বিশেষ পরিবর্তন কর! হয় নাই। শিশিষ্ট স্থান আবগ্তকমতে সংশোধন 

কর হইয়াছে । যে সকল গ্রন্থ নূতন সংগৃহীত, তাহার অন্ুাদ ও বাখ্যাদি 
সমগ্রই নুভন। 

কাশীধাম, সম্পূর ক-_ 

ঝুলনপুণিমা, ৃ শ্রীপধ্চানন তর্করত্বু। 
১৯৩৪১ । 





ম্ববাচার্য-গ্রনথমান। 

প্রাতঃস্মরণস্তোত্র । 

প্রাতঃ ম্মরামি হাদি সংস্ফরদাত্মতত্বং, 

সচ্চিতস্রখং পরমহংসগতিং তুরীয়য্। 

যস্তু প্রজাগর সুযুণ্তমবৈতি নিত্য 

তদ্ত্রহ্ম নিক্ষলমহং ন চ ভূতসঙ্ঘঃ ॥ ১॥ 

অসন্ব্রলাদক ।- আমি জদয়ে স্দুরিত, সচ্চিদানন্দ, পরমহংসগণের গতিন্বরূপ, 

( জাগ্রংস্বপ্র-ুযুপ্তির অতীত বলিয়া! ) তুরীগ্ন, আত্মতত্ব (নিজস্বরূপ ) প্রাতঃকালে 

স্মরণ করিতেছি,_আমি জাগ্রত্্বপ্র-সুযুপ্তির নিত্য দ্রষ্টা, অথণগ্ড বহ্গচৈতন্ত ) 
ভূঁত-সজ্ব অর্থাৎ দেহাদি আমি নহি ॥ ১ ॥ 

প্রাতর্ভজামি মনসাং বচমামগম্যং, 

বাচে। বিভান্তি নিখিল! যদনুগ্রহেণ। 
যন্নেতি নেতি বচনৈনিগমা অবোচং- 

স্তং দেবদেবমজমচ্যুতমাহুরগ্র্যম্ ॥ ২ ॥ 
অঅন্যুীচ্গ ।-_সনোদারা ও বাকা দ্বার ধাহাকে জানিতে পারা ঘার না, 

ধাভার প্রসাদে বাকা-সকল প্রকাশ পায়, বেদ-নকল “নেতি নেতি” বাক্য দ্বারা 

বাহার বর্ণন কবেন এবং দেবদেব, অজ, অগচ্রাত, সর্ধশ্রেষন্ঠ বলিয়া থাকেন, 

প্রভাতকালে আমি তাহাকে ভজন! করি ॥ ২ ॥ £ 

প্রাতর্নমামি তমসঃ পরমর্কবর্ণং, 
পূর্ণং সনাতনপদং পুরুষোন্তমাখ্যম্। 

যম্মিন্নিদং জগদশেষমশেষমূর্তৌ, 
রজ্জাং ভূজঙ্গম ইব প্রতিভাসিতং বৈ ॥ ৩। 

অসন্যু্ী্গ ।-_যিনি তমোগুণের অতীত অর্থাৎ তমোগুণ ধাহাকে আশ্রয় 
১ম--১ 
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করিতে সমর্থ লহে, হুর্য্যের স্তার ধাহার জ্যোতিঃ, যিনি পূর্ণ» সনাতনপদ ও 

পুরুষোত্তম নামে কীন্তিত, রজ্জুতে সর্পের স্ার অশেষমৃষ্তিধারী, ধাহাতে এই নিখিন 
জগৎসংসার অবভািত হর, প্রভাতকালে পুরুষোত্তম আখ্যা আখ্যাত সেই পুর্ণ 

সনাতন বস্তকে প্রণাম করি ॥ ৩॥ 

শ্লোকত্রয়মিদং পুণ্যং লোকত্রযবিভূষণম্। 

প্রাতঃকালে পঠেদ্যস্ত স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ৪ ॥ 

ইতি প্রাতঃম্মরণস্তোত্রং সম্পূর্ণমূ। 
অন্যুাগ ।- এই পবিত্র শ্লোকত্রয় ভ্রিলোকের অলঙ্কারস্বর্ূপ। গ্রাভাত 

কালে যে ইহা পাঠ করিবে, তাহার পরমপদলাভ হইবে ॥ ৪ ॥ 

প্রাতঃম্মরণ-স্তোত্র নমাপ্ত। 

গঙ্গাস্তোত্র। 
শ্রীগঙ্গারৈ নমঃ। 

দেবি স্থরেখুরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভৃবনতারিণি তরণতরঙ্গে । 

শঞ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে, মম মতিরাস্ত(ং তব পদকমলে ॥ ১ ॥ 

জন্পনবাদক 1- দেবি গে | তুমি অনরবৃন্দেরও ঈশ্বরী, ভগবতি ! তুমি 

ত্রিভূুবন পরিত্রাণ কর, তুমি তরলতরঙ্ষমী এবং মহেশ্বরের মন্তকে বিহার করি- 

তেছ, তোমাতে কোনকপ মলসম্পর্ক নাই। জননি! তোনার পাদপস্মে আমার 

চিত্ত নিরত থাকুক ॥ ১ ॥ 

'ভাগীরথি স্খদাধিনি মাত-স্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাত; | 

নাহং জানে তব মহিমানং, পাহি কৃপামধি ! মামজ্ঞানম্ ॥ ২॥ 
ভন্ুলাদক 4--দেবি! ভগীরথ তোমাকে ব্রহ্ষধাম হইতে ভূলোকে আনি- 

যাছিলেন, তুমি সর্কপ্রাণীকে সুখ প্রদান করিয়া থাক। মাতঃ! তোমার 
মাহাত্ম্য নিগমেও পঠিত আছে, আমি তোমার মহিম! কিছু জানি না, তুমি এ 
অজ্ঞান্কে পরিত্রাণ কর ॥ ২॥ 



শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমালা ৩ 

হরিপদপম্নতরঙ্গিণি গঞ্জে, হিমবিধুযুক্তাধবলতরঙ্গে | 
দুরীকুরু মম দুক্কৃতিভারং, কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্ ॥ ৩ ॥ 
ন্ুলীদক 1 গঙ্গে ! তুমি শ্রীহরির পাদপদ্মসন্ভৃত! নদী | দেবি ! তোমার 

তরঙ্গ সকল হিমরাশি, চন্দ্র ও মুক্তার ন্তায় শ্বেতবর্ণ। তুমি রুপা পূর্বক 

আমার পাপরাশি দূরীকুত করিয়। আমাকে সংসারসাগরের পারে উত্তীর্ণ কর ॥ ৩॥ 

তব জলমমলং যেন নিপীতং পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্ । 

মাতর্গঙ্গে ! ত্ব়ি যে! ভক্ত? কিল তং দ্রব্ট ং ন ঘমঃ শক্তঃ ॥ ৪ ॥ 

আন্্্বাদক £-দেবি ! যে বাক্তি তোমীর জল পান করিয়াছে, দে পরম- 

পদ পাইয়াছে। গঙ্গে! যেমান্ুষ তোমাকে ভন্তি করিরা থাকে, কদাঁচ শমন 

তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না অর্থাৎ তৌদার ভক্তগণ যমপুরে ন! যাইয়! 

বৈকুগ্ে প্রস্থান করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ 

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্বি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে | 

ভীম্মজননি জয় মুনিবরকন্ঠে, নর-নরকান্তে *% ভ্রিভুবনধন্যে ॥ ৫ ॥ 

ন্মুলাদক 1-_দেবি গঙ্গে! তুমি পতিত জনকে পরিত্রাণ কর, 

পর্ধবতপতি হিমালয় তোমার আোতে বিদীর্ণ হইয়া তোমার তরঙ্গকে অলঙ্কৃত 

করিতেছে । তুমি ভীম্মের জননী এবং জঙ্গ, মুনির কন্ঠ, তুমি নরকান্তকারিণী, 

ত্রিভূবনে তুণিই ধন্তা। তোমার জয় ॥ ৫ ॥ 

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, গ্রণমতি যস্ত্াং ন পততি শোকে । 

পারাবার-বিহারিণি গঞ্সে, স্থরবনিতা-কৃত-তরলাপাঙ্গে ॥ ৬ ॥ 

অনন্ত ।-দেবি! তুমি কল্পতরুর ন্যায় ফল প্রদান কর অর্থাৎ ভক্ত- 

বৃন্দ তোমার নিকট যাহ! কামনা! করে, তুমি তাহাই প্রদান করিয়া থাক। থে 

তোমাকে প্রণাম করে, দে কদাঁচ শোকে পতিত হয় না। দেবি! তুমি সমুদ্রের 
সহিত বিহার কর, (তাই ) দেবরমণীগণ চঞ্চলকটাক্ষে তোমাকে দর্শন করেন। 
অর্থাৎ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়। যদি সমগ্রপ্রবাহই সমুদ্রের অঙ্কে অর্পণ কর, এই 

ভয়ে দেবরমণীগণের চঞ্চল কটাক্ষ তোমার প্রতি অপিত হয় ॥ ৬ ! 

* নিরকনিবারিণি ত্রিভুবন এই পাঠে ছান্দোতঙ্গদোষ। কেহ কেহ বলেন? ভ্রুতপাঠে 

তাহার পরিহার করিবেন। কিন্তু স্তবপাঠ এ প্রকার দ্রতভাবে কর্ভবা নংহ। 
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তব চেম্মীতঃ আৌতঃ-স্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোহপি ন যাতঃ। 

নরকনিবারিণি জাহৃবি গঞ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমৌভগ্গে ॥৭॥ 
অন্মুন্াদ্ক 4 _গঙ্গে! যেব্ক্তি তোমার জলে স্নান করিয়াছে, পুন- 

রার় সে জননী-জঠরে প্রবেশ করে না । হেজাহৃবি! তুমি নরক নিবারণ কর 
এবং পাপরাশি নিবারণ করিয়া থাক, তোমার মাহাত্ম্য অতীব উচ্চ ॥ ৭ ॥ 

পুনরসদঙ্গে % পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহৃবি করুণাপাঙ্গে | 

ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে, স্থখদে শুভদে সেবকশরণে' ॥ ৮ ॥ 
জন্পন্বাদ্ত (দেবি! তোমা হইতেই লোকের পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি হয়, 

তোমার তরঙ্গ সকল পবিত্র, জাহ্ুবি! তোমার কটাক্ষপাত কৃপাপূর্ণ, তোমার জর 

হউক, জয় হউক। মাতঃ! তোমার চরণ দেবরাজ ইন্দ্রের মুকুটমণি দ্বারা সমুজ্জবল 
হইয়। আছে, তুমি সকলকে সুখ ও শুভ প্রদান কর এবং যে তোমার সেবক হয়, 
তুমি তাহাকেই আশ্রয় প্রদান করিয়। থাক ॥ ৮॥ 

রোগং শোঁকং তাপং পাপণ্ড হর মে ভগবতি! কুমতিকলাপম্। 

ভ্রিভূবনসারে বন্তুধাহারে, ত্বমসি গতিম্মম খলু সংসারে ॥ ৯॥ 
ভন্মুলাঙগ | হে ভগবতি ! তুমি ভক্তগণের রোগ, শোক, তাপ, পাপ 

ও কুমতিসমূহ হরণ কর। তুমি ত্রিলোকের সারভূতা এবং অবশীর হারস্বরূপে 

বিগ্ধমান আছ। দেবি! এই সংসারে একমাত্র তুমিই আমার গতি অর্থাৎ আমি 

কেবল তোমাকেই আশ্রয় করিলাম ॥ ৯ ॥ 

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু করুণাময়ি কাতরবন্দ্যে ! 
তব তটনিকটে যস্ত নিবাসঃ খলু বৈকুষ্টে তন্ত বিলাস? ॥ ১০ ॥ 

অসন্যুব্লীচ্গ ।_ দেবি! তুমি অলকানন্দা এবং তুমিই পরমানন্দন্বরূপা ) 
লৌকে কাতর হইলেই তোমাকে বন্দন! করে, তুমি আমাকে কৃপা কর। মাতঃ ! 
যে ব্যক্তি তোমার তটসন্নিধানে অবস্থিতি করে, অন্তকালে তাহার বৈকুণ্ঠে 

স্থখতোগে অধিকার হয় ॥ ১০ ॥ 

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ | 

অথ গব্যুতৌ শ্বপচে। দীনস্তব ন হি দুরে নৃপতিকুলীন ॥ ১১ ॥ 
অমন্মুবাচগ ।-দেবি! বরং তোমার জলে কচ্ছপ বা মীন হইয়া থাকি, 

পচ পাঁরলসদঙ্গে'--পাঠান্তর | 
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তোমার তীরে ক্ষীণতর কৃকলাস হইয়া বাস করি অথবা ক্রোশদয়মধ্যে অতি 
দীন চগ্ডাল-কুঠল জন্ম পরিগ্রহ করি, তথাপি দূরদেশে নরপতিকুলে উৎপনন 

হইতে বাসনা করি না ॥ ১১ ॥ 

ভো ভূবনেশ্বারি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রেবময়ি মুনিবরকন্যে | 
গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং, পঠতি নরো! যঃ স জযতি সত্যম্ ॥১২।॥ 
শমন্যুলাচগ ।_ দেবি! তুমি ব্রিভুবনের ঈশ্বরী, তুমিই পুণ্যস্বরপা, তোম। 

হইতে কাহারও প্রাধান্ত নাই, তুমি জলমরী ও মুনিবর-জঙ,র নন্দিনী'। যে 

মনুষ্য গ্রতাহ এই গঙ্গান্তব পাঠ করে, সে নিশ্চরই জযযুক্ত হইন্া থাকে ॥ ১২ ॥ 

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিস্তেষাং ভবতি সদ স্থুখমুক্তিঃ । 

কান্ত-মধুরপদ-পজ্ঝটি কাঁভিঃ, পরমানন্দকলিতললিতাভি? ॥১১॥ 
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং স্তোত্রমিদং নৃষু দদদভিলষিতমৃ। 
পঠতি তু ব্ষয়ী ন ভবতি তপ্ত ভরীগঙ্গীস্তব ইতি চ সমাণ্তঃ॥১৪॥ 

ইতি গঙ্গাক্তোত্রং সম্পুর্ণমূ। 
তসন্মুহ্বাচ ।_যাহার মনে অচলা৷ গঙ্গাভক্তি আছে, সে নিত্য স্ুৃথস্বরূপ 

মুক্তিলাভ করিনা থাকে | অতি দধুর 'ও কোমল পরমানন্দপ্রদ ও অতি স্ুললিত 
পজ্ঝটিক1 ছন্দে শঙ্করসেবক শঙ্করাচামোর বিএচিত এই স্তব মনুষ্যবুন্দে অভিলধিত 

ফল প্রদান করে। বিষয়ী বাক্তি ইহা পাঠ করিলেও (বিষয়) তাপ হইতে 

মক্ত হয়। এই শ্রীগঙ্গাস্তব সমাপ্ত হইল ॥ ১৩-১৪ ॥ 

ইতি গঙ্গাস্তোত্র সমাপ্ত । 

গঙ্াউক। 
শ্ীগণেশার নমঃ । 

তগবতি ভবলীলামৌলিমালে তবাস্তঃ- 
কণমণুপরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশন্তি। 
অমরনগরনারীচামরগ্রাহিণীনাং, 

বিগতকলিকলঙ্কাতন্বমন্ধে লুঠন্তি ॥ ১ ॥ 
অন্পুন্নাদ্ক 4--যে ভগবতি গঙ্গে! তুমি হরের মস্তকন্থিত লীলামালা- 

স্বরূপ। যে সকল প্রাণী তোমার কণামাব্র জল স্পর্শ করে, তাহার! কলিকালীন 
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সর্ববিধ পাপ ও পাপজনিত ভয়রহিতভাবে চামরধারিণী স্ুুরনারীগণের অস্কে বিলুঠিত 
হইয়৷ থাকে। অর্থাৎ একবারমাত্র গঙ্গাজলকণ! স্পর্শ করিঞেও স্বর্ভোগ 

হয় ॥ ১॥ 

্রহ্মাণ্ড খগুয়ন্তী হরশিরসি জটাবল্লিযুল্লাসয়ন্তী, 

স্বলেণকাদাপতন্তী কনকণিরিগুহাগণ্ডশৈগাৎ স্থলস্তী | 
ক্ষৌণীপৃষ্ঠে লুঠন্তী ছুরিতচয়চমূং নির্ভরং ভৎসয়ন্তী, 
পাঁথোধিং পুরয়ন্তী স্থরনগরসরিৎ পাবনী নঃ পুনাতু'॥ ২ ॥ 

ভন্সুল্বাদক 4 বরহ্ষকমগ্ডলু হইতে নিঃস্থত ও আকাশপথে প্রবাহিত 
হইয়! ) ব্রহ্গণ্তকে দ্িখগ্ড ( তীরদ্বরে পরিণত ) করিয়া যিনি মহাদেবের মন্তকোপরি 

জটাসকলকে সমুদ্তীসিত করিতেছেন, ম্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া সুবর্ণমর 

সুমের পর্বতের গুহামধ্যে প্রবেশ পুর্ব্বক তত্রত্য গণ্ডশৈল ভেদ করিয়া নির্গত 

হইয়াছেন, অনস্তর ধরণীপৃষ্ঠে প্রবাহিত হইয়। শেষে কলুষচয়চমূকে অশেষ 
প্রকারে তাড়ন! করিতেছেন এবং ( অগন্ত্য-শোধিত) সাগরকে যিনি পূর্ণ করিয়া- 

ছেন, সেই পাবনকারিণী স্থুরধুন: আমাদিগকে পবিত্র করুন ॥ ২॥ 

মজ্জন্মীতঙ্গ-কুভ্ত-চ্যুত-মদ-মদিরামোদ-মত্তালি-জালং, 

স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগ-বিগলৎ-কুস্কুণাসঙ্গ-পিঙ্গম্ | 
সায়ং প্রাতন্ম্নীনাং কুশ-কুস্থম-চমৈশ্ছন্ন-তীরস্থ-নীরং 
পায়ানে! গাঙ্গমন্তঃ করি-করভ-করাক্রান্ত-রংহস্তরঙ্গম্ ॥ ৩ ॥ 

ভন্মুলাচিক 1 ক্সানরত দত্তিগণের মদ-মদিরা-মোদ-মত্তভ্রমর-যুক্ত, সিদ্ধ- 

রমণীগণের স্নানধৌত-্তনকুদ্ধুম-সঙ্গে পিঙ্গলিত, মুনিগণের সায়ং-প্রাতঃসমপিত 
কুশ্স-কুস্থুমাবলী দ্বারা সমাচ্ছন্ন তীরনীরসঙ্গত, করিকরভ-করান্ফালিত তরঙ্গবেগ- 

মাম্পর গঙ্গাপ্রবাহ আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥ 

আদাবাদিপিতামহস্ত নিয়মব্যাপারপাত্রে জলং, 

পশ্চাৎ পন্নগশাধ়িনে! ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্। 
ভূয়ঃ শল্তুজটাবিভূষণমণির্জন্োর্্মহর্ষেরিয়ং 

* কন্যা কল্মষনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে ॥ ৪ ॥ 
ভল্পুন্্াদ্ত /--ধিনি হিমালয়-দুহিত্রূপে প্রথমে আদি ব্রহ্মার কমগ্ডলুমধ্যে 
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অবস্থিত সলির্স পরবর্তী কল্পে অনস্ত-শয়ন ভগবান্ নারায়ণের পাঁবন-পাদোদক, 
তৎপরে ( ভগীরথ-তপন্যা-বলে, ভূতলাবতরণদ্ময়ে ) শস্কর-জটাজুটের ভূষণ 

ও ক্রমে জহুমহর্ষির.কন্ ( জাহুবী হইয়! ) ভূতলে, এই তিনি ভগব্তী ভাগীরথী- 

রূপে (জনগণের ) কল্মষ নাশ করিতেছেন । [ হিমালয় পর্বতের ওুঁরসে সথমের- 

ঢুহিতা মনোরমার গর্ভে গঙ্গার প্রথম. আবিভাব হইলে, দেবগণ তাহাকে স্বর্গে লইয়া 
যান, সেই সময়ে তাহার স্থিতি ব্রন্ধকমগ্ুলুতে, ইহাই প্রথমচরণে বর্ণিত, 
বামন্বাধতারে উর্ীকৃতচরণ-পরিস্পৃষ্ট বঙ্গাপ্ডোর্গু জল গঙ্গাজলরূপে উদ্ধৃত, 
কল্লান্তরে গচগবুর মূল উৎপত্তি অন্যব্ধ ৪ দুষ্ট হয়] ॥ ৪ ॥ 

শৈলেক্জীদবতারিণী নিজজলে মজ্জজ্জনৌতারিণী, 

পারাবার-বিহারিণী ভবভয-শ্রেণী-সমুৎসারিণী। 

শেষাহেরনুকারিণী হরশিরো-বল্লী-দলাকারিণী, 

কাশ প্রান্ত-বিহারিণী বিজয়তে গঙ্গ৷ মনোহারিণী ॥ ৫ ॥ 

অন্মুাদ্কি ।-_গঙ্গাদেবী পর্বতরাজ হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়াছেন 
এবং যাহারা সেই গঙ্গাজলে স্নান করে, তাহীদিগকে পরিত্রাণ করেন, তিনি সাগত্রে 

বিহার করেন, জন্মমরণাদি ভবভয়-সমৃহু বিনাশ করেন, ইনি অনন্ত নাগের অন করণ- 
রতা অর্থাৎ সর্পবৎ বক্রগতিঘুক্তা, মহেশ্বরের মন্তকে লতাগ্রতানরূপে বিগ্কমান 

আছেন, কাশীপুরীর প্রান্তভাগে বিহার করিতেছেন এবং এই গঙ্গাদেবী সকলের 
মনোহারিণীরূপে বিরাজমান। ॥ ৫ ॥ 

কুতৌহ্বীচির্বাচিস্তব যদি গতা লোচনপথং 
ত্বমাপীত। পীতান্বরপুরনিবাসং বিতরসি। 
তছুৎসঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কায়স্তনুভূতাং, 

তদা মাতঃ শাতক্রতব-পদলাভোহ্প্যতিলঘুঃ ॥ ৬। 

জম্পন্বাদক 1-_মাতঃ গঙ্গে! যদি তোমার এই তরঙ্গমাল! নয়নপথে পতিত 
হয়, তবে-_ তাহার অবীচি প্রস্ৃতি নরকসম্ভাীবন কোথ! হইতে হইবে, যে তোমার 
জল পান করে, তুমি ভীহাকে বৈকুঞ্ঠপুরীতে বসতি প্রদান কর, আর যদি দেহি- 
গণের দেহ তোমার ক্রোড়ে পতিত হয়, তাহা হইলে ইন্ত্রপদও তাহার নিকট অতি 

তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে ॥ ৬॥ 
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ভগবতি তব তীরে নীরমাত্রাশনোহহং 

বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি | 

সকলকলুষভঙ্গে ব্বর্গসোপানসঙ্গে, 
তরলতর-তরঙ্গে দেবি গঙ্গে প্রসীদ ॥ ৭ ॥ 

অন্পবাঁদ 1-দেবি! আমি তোমার তীরে উপবেশন করিয়। জলমান্রা- 

হারে সমস্ত বিষর-বাঁসনাতে বিতৃষ্ণ হইয়া যেন শ্রীকঞ্জদেবের আরাধনা করিতে 

পারি, ভুমি সর্কপ্রকার পাপ বিনাশ কর, তুমি স্বর্গারোহণের ৪গীপানম্বরপ, 
তরলতর-লহরি-মালিনি, মাতঃ ! আমার প্রতি প্রপনন হও ॥ ৭ ॥ 

মাত; শান্তবি শস্তুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং, 
ত্ভীরে বপুষোহধসানসময়ে নারায়ণাজ্যি দ্বয়ঘূ। 

তবন্নাম স্মরতে! ভবিষ্যতি মম প্রাণপ্রয়াণোৎনবে, 

ভূয়াদ্ভক্তিরবিচ্যুত! হরিহরাদ্বৈতাত্মিক! শাশ্বতী ॥ ৮ ॥ 

অন্ব্র্লীদক 1- মাতঃ । তুমি শস্তুর নিজন্ব, শ্তুর অঙ্গে সম্মিলিত আছ । 

আমি মন্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্বক এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন তোমার তীরে 

স্বীম শরীর বিন্যস্ত করিয়। আনন্দ সহকারে নারারণের চরণ ও তোমার নাম ম্মরণ 

করিতে করিতে উৎসবন্বরূপ মদীয় ভবিষ্যৎ প্রাণপ্রয়াণপময়ে অদ্বৈত হরিহরাত্মক 

ব্রদ্ধে আমার অচল! ভক্তি হয় ॥ ৮ ॥ 

গঙ্গাউকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেও প্রঘতো নরঃ | 

সর্ববপাপবিণির্মক্তো বিষুুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥ 

ইতি গঙ্গাষ্উকং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্। 

জন্কুলাদক /-যে ব্যক্তি সংযত হইয়া এই পুণ্যপ্রদ গঙ্গাষ্টকন্তোত্র পাঠ 
করে, সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার পাঁপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া! ( অস্তিমে ) বিষ্ণলোকে 

গমন করিয়া! থাকে ॥ ৯ ॥ 

গল্গা্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ । 
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মণিকণিকাউকস্তোত্র। 
শ্রগণেশার নম । 

ত্বতভীরে মণিকণিকে হরিহরো সাধুজ্যমুক্তি প্রদৌ, 

বাদন্তে কুরুতঃ পরম্পরনূভৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে। 
স্মদ্রপো মনুজোহয়মস্ত হরিণ! প্রোক্তঃ শবস্তৎক্ষণা- 

তন্ষধ্যাদ্ভ্ গুলাঞ্চনে। গরুডুগঃ গীতান্ধরো নির্গতিঃ ॥ ১। 

্বন্লাঁদ্ক 1-_হে মণিকণিকে ! তোমার তীরে কোন প্রানীর প্রাণতাগরূপ 

উৎসব উপস্থিত হইলে তাহার সানুজানৃক্তিদারী হরি 'ও হরের খিবাদ আরম্ত 

হয়। “এই মনুষ্য আনার স্বরূপ প্রাপ্ত হউক |, হরি এই কথা শবের উদ্দেশে 

বলিলে, তৎক্ষণাৎ সেই শবদেহের মধ্য হইতে বক্ষঃস্থলে ভূগুপদচিজ্কিত পীতান্বর- 

ধারী গরুড়বাহন পুরুষ নির্গত হইঘা থাকেন ॥ ১ ॥ 

ইন্দ্া্যান্ত্রিদশাঃ পতন্তি নিয়ৃতং ভোগক্ষয়ে তে পুন- 
জ্জায়ন্তে মনুজান্ততোহপি পশৰঃ কাটা; পতঙ্গীদঘুঃ | 

যে মাতম্মরণিকণিকে তব জলে মজ্জন্তি নিহ্ষল্মযাঁ?, 

সাযুজ্যেহপি কিরাটকৌইস্তভধর! নারায়ণা স্থ্যর্নরাঃ ॥ ২॥ 
জন্মাদক 1- ইন্দ্রাদি দেবগণ আপন আপন ভোগকাঁলের অবসান হইলে 

পতিত হন, তাহারা পুনরায় মানবাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং 

কালান্তরে কর্ম্ববশতঃ সেই সকল মনুষ্য পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়। পরে কীট-পতঙ্গাদি 

হইয়া থাকে, কিন্ধু মাতঃ মণিকনিকে! যে সকল মনুষ্য তোমার জলে 
একবারমাত্র নিমগ্র হয়, তাহার! সাব্জামুক্তি প্রাপ্ত হইয়া কিরাট ও কৌস্বতধারী 
নারারণ হইয়া থাকে, পুনঃ পতন হয় না ॥২॥ 

কাশী ধন্তম! বিমুক্তিনগরী সালঙ্কৃতা গগয়া, 

তত্রেরং মণিকণিকা' স্থখকরী মুক্তিহি তৎকিস্করী। 

স্বলেণিকস্তুলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্ঠা সমং ্রহ্মণা, 
কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিত গুরুতর স্বর্গো লঘু খে গতঃ ॥৩॥ 

১ম-_২ 
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অস্মুন্াদ্ক +-_কাশীপুরী সর্বপ্রধান মুক্তিনগরী, গঙ্গা! তাহার অলঙ্কার, 

মণিকণিকা৷ সেই গঙ্গামধ্যে নিরতিশয় সুখদায়িনী। কারণ, মুক্তি তাহার দাপী। 

একদিন ব্রন্গা দেবগণের সহিত স্বর্গকে কাণীর সঙ্গে তুলাদণ্ডে তোলিত 

করিয়াছিলেন, তাহাতে কাশীর গুরুত প্রযুক্ত কাণী ক্ষিতিতলে অবস্থিত হইলেন 

এবং স্বর্গ লঘু বলিয়া তাহ! উর্ধাদেশে গমন করিল ॥ ৩॥ 

গঙ্গাতীরমনতমং হি সকলং তত্রীপি কাণ্য্তম।, 

তস্তাং সা মণিকণিকোভমতম। যত্রেশ্বরো মুক্তিদঃ | ' 
দেবানামপি ছুল্ল'ভং স্থলমিদং পাপৌঘনাশক্ষমত্ড * 

পূর্ব্বোপার্জিতপুণ্যপুঞ্গমকং পুণ্যের্জনৈঃ প্রাপ্যতে ॥ ৪1 
জআন্মন্বাদক 1- সমস্ত গঙ্গাতীর অপর সকণ স্থান অপেক্ষা উত্তম স্থান, সেই 

গঙ্গাতীর-মধ্যেও কাশী উত্তমা, সেই কাশীমধ্যে মণিকপিকা অতিশয় উত্তম, 

(থেহেতু, এই মণিকণিকাঁতে প্রাণত্যাগ করিলেই ) স্বরং ঈশ্বর ( তৎক্ষণাৎ) সেই 
জীবকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব পাপবিনাশদক্ষ এই স্থান 

দেবগণেরও দুর্লভ) ও পূর্ব-পূর্বজন্মার্জিত পুণাপু্জজ্ঞাপক পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাই 
ইহা লাভ করিয়৷ থাকেন ॥ ৪ ॥ 

দুঃখান্তোনিধি-মগ্র-জন্ত-নিবহাস্তেযাঁং কথং শিক্কৃতি- 

ধর্যাতৈতৈদ্ধি % বিরিঞ্চিন| বিরচিতা বারাণমী শর্মাদা। 
লোকা? স্ব্স্থখাস্ততোইপি লঘবো৷ ভোগান্তপাতপ্রদাঃ, 

কাশী মুক্তিপুরী সদা শিবকরী ধর্মার্থকামোত্রা ॥ ৫ ॥ 

অআন্পলাদ ।-যে সকল জীব নিরন্তর ছুঃখার্ণবে নিমগ্ন আছে, তাহা?! 

কিরূপে দেই ছঃখসাগর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, ইহ! চিন্তা করিয়াই বিরিঞ্চি 

(ছঃখার্ণবনিমগ্র জন্থগণের ) নুখদারিনী এই বারাণপী পুরী নির্মাণ করিয়াছেন। 

সকল লোকই অর্থাৎ ব্রহ্ধলোক প্রভৃতি স্থান স্বর্ণস্থপ্রদ ও ভোগান্তে পতন 

এই সকল লোক হইতেই হয়, অতএব কাণী হুইতে প্র সকল লোক লঘু, কিন্ত 
কাশ-পুরী ধর্ম, অর্থ ও কাম প্রদান করিয়া অবশেষে মুক্তি দিয়! থাকে; সুতরাং 
কাশীই জীবগণের সর্ব! মঙ্গলসাধন করেন ॥ ৫॥ 

* জ্াত্েতদ্ধি। 'জাত্বা তদ্ধি' এই ছুই পাঠও এ স্থলে দৃষ্ট হয়। 
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একো*বেণুধরো৷ ধরাধরধরঃ শ্রীবসভূষাধরো, 
যৌহপ্যেকঃ কিল শঙ্করে! বিষধরে। গঙ্গাধরোমা ধবঃ | 

হে মাঁত্মণিকণিকে, তব জলে মঞ্জন্তি যে মানবা, 

রুদ্র বা হরয়ো৷ ভবস্তি বহবস্তেষাং বনুত্বং কথম্ ॥ ৬ ॥ 

অন্পুবীদক /__ধিনি গিরিগোবর্ধন ধারণ করিয়াছেন এবং বাহার বক্ষ-ন্থলে 

ীর্বংসচিহ তৃষণরূপে বিদ্যমান আছে, সেই মুরলীধর হরিও এক); আর যিনি 

শিরোদেশে, গঙ্গাকে বহন করিতেছেন, সেই নীল্কণ্ঠ উমাপতি শঙ্বঙ্ধাও এক ; 

কিন্তু মাত; উনিকণিকে। যেসকল মানব তৌমার জলে নিমগ্ন হয়, তাহারা 

(প্রতোকেই কদ্র বা হরিস্বরূপ হওয়াতে) বহু রুদ্র ও হরি হইয়। থাকেন; 

কিন্ত কিরূপে ইহাদিগের বহ্ুত্ব হয়? অর্থাং তোমার মাহাত্ম্য অদ্ভুত ॥ ৬॥ 

ত্বতীরে মরণন্ত মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লীঘ্যতে, 
শত্রস্তং মনুজং সহজ্রনয়নৈদ্র্ ,ং সদা তৎপর 

আয়ান্তং সবিতা সহত্রকিরণৈঃ প্রত্যুদগতোহভূৎ সদ, 
পুণ্যোহসৌ বৃষগোহথ বা গরুড়গ; কিং মন্দিরং যাস্যতি ॥+॥ 

অন্ভুন্াদ্ক |-দেবি মণিকণিকে ! তোনার তীবে মরণও মঙ্গলকর, 

দেবগণও এই মরণের প্রশংস। করিয়! থাকেন। যেব্যক্তি তোমার তীরে প্রাণ- 

তাগ করে, দেবরাজ সহস্র নয়ন দ্বারা তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎস্থুক 

থাকেন, সে যখন আগমন করিতে থাকে, তখন হৃর্য্যদেব এই ব্যক্তি বৃষ বা 

গরুড়ে আরূঢ় হইয়া কোন্ মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, ইত্যাকার চিন্তা করত 

তাহাকে দহতশ্রকিরণ দ্বার! প্রত্যু্গমন করেন ॥ ৭ ॥ 

মধ্যাহ্ছে মণিকণিকাস্মপণ্জং পৃণ্যং ন বক্তং ক্ষমঃ, 

স্বীযনৈরব্ৰশতৈশ্চতুম্মু খস্থরো বেদারঘদীক্ষাগুরুঃ। 
যোগাভ্যাসবলেন চক্দ্রশিখরস্তৎপুণ্যপারং গত- 

স্্তীরে প্রকরোতি স্থগুপুরুষং নারায়ণং বা শিবম্ ॥ ৮ ॥ 

অন্যুহ্বাচ্গ | বেদার্থের দীক্ষাগ্ুরু, দেবশ্রেষ্ঠ চতুরানন, স্বীয় পরিমাণে শত 
বংসরেও মধ্যাহ-কালীন-মণিকণিকা-্নীনের ফল বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে 

পারেন নাই, কেবল একমাত্র চন্দ্রশেখর যোগাভ্যাসবলে তোমার পুণ্যমাহাত্ত্য 
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জানিতে পারেন । যাহার৷ তোমার তীরে মহানিদ্রায় প্রন্ুপ্ত হয়, তাহ দিগের বিষুততব 

ৰ! শিবত্ব প্রদান তিনিই করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥ 

কূচ্ছৈঃ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈ; ফলং, 
তৎসর্বং মণিকণিকান্পনজে পুণ্যে প্রবিষ্টং ভবেৎ। 
ন্নাত্বা স্তোত্রমিদং নরঃ পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিং, * 

ভীত পন্থলবৎ প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং ব্রহ্মণঃ ॥.৯ ॥ 

ইতি মণিকণিকাষ্টকং সম্পূর্ণম্। 
অসন্্লা্গ |-বহু শতকোটি চান্দ্রীয়ণাদি ব্রতে যে পাপনাশ হয়, বন্ধ 

অশ্বমেধে যে ফললাভ হয়, তৎসমস্তই মণিকর্ণিকার় স্নানজনিত পুণোর অন্থর্গত। 

আর যে ব্যক্তি স্নান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই মনুষ্য ক্ষুদ্র জলাশয়ের স্তায় 

ংসারসাগর পার হইয়! তেজোময় ব্রহ্গদদনে গমন করিয়। থাকে ॥ ৯॥ 

মণিকণিকাষ্টক সম্পূর্ণ । 

কাশী-স্তোত্র। 
মাত্র! পিত্রা! পরিত্যক্ত যে ত্যক্ত1 নিজবন্ধুভিঃ | 

যেষাং ক্কাপি গতির্শাস্তি তেষাং বারাণসী গতি? ॥ ১ ॥ 
অন্নুাঙ্গ ।-জনক-জননী যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, নিজ বন্ধু 

গণ কর্তৃক যাহার! পরিত্যক্ত, কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণসীই তাহা- 

দিগের গতি ॥ ১ ॥ 

জরয়া পরিভূতা যে যে ব্যাধিকবলীকৃতাঃ । 
যেষাং ক্কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ২॥ 

তন্নুন্বান্ ।--যাহার! জর! দ্বারা আক্রান্ত, যাহারা ব্যাধির গ্রাসে নিপতিত, 

যাহাদিগের কোথাও গতি নাই, বারাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ২ ॥ 

পদে পদে সমাক্রান্তা যে বিপদ্ভিরহনিশম্। 
যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৩॥ 

আন্নুাজগ ।-যাহারা দিবারাত্র পদে পদে বিপজ্জালে আক্রান্ত, যাহাদিগের 
কুত্রাপি গতি নাই, বারাণমীই তাহাদিগের গতিঃ॥ ৩ ॥ 
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পাপর[শিসমাক্রান্ত। যে দারিদ্যেপরাজিতাঃ। 

যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতি; ॥ ৪ ॥ 
অন্ন ।-_যাহার! রাশি রাশি পাতক দ্বার আক্রান্ত, যাহারা দারিদ্র্য 

দ্বার1 পরাভূত, যাহাদিগের কুত্রাপি গতি নাই, বারীণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৪ ॥ 

*সংসারভয়ভীতা যে যে বদ্ধা%ঃ কর্পাবন্ধানৈহ | 
যেষ্টাং কাপি গতিনাস্তি তেষাং বারাণসী গতি? ॥ ৫ ॥ 

অন্ুক্াদ যাহারা ভব্ভয়ে ভীত হইয়াছে, কর্বন্ধানে যাহারা আবদ্ধ, 

কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বাঁরাণসীই তাহাদিগের গতি ॥ ৫ ॥ 

শ্রুতিম্মৃতিবিহীন। যে শৌচাচারবিবঞ্জিতাঁঃ। 
যেষাঁং কাপি গতিনণস্তি তেষাং বারাণমী গতি? ॥ ৬ ॥ 

অসন্যুলাজদ ।-_যাভারা শ্রুতিস্থৃতিবিহিত কর্মীনুষ্ঠান-বর্জিত ( অথবা যাহার! 
শতি ও স্থৃতির তত্বে অনভিজ্ঞ ), যাহারা শৌচাচাব্রবিবর্জিত, কুত্রাপি যাভাদিগের 
গতি নাই, বারাণনীই তাহাদিগের গতি ॥ ৬ ॥ 

যেচ যোগপরিভ্রষ্টাস্তপোদাঁনবিবর্জিজিতা?। 
যেষাং কীপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ ॥ ৭ ॥ 

অসন্যুলাচ্গ 1__যাহার! যোগমার্গ হইতে ম্মলিত হইয়াছে, যাহারা তপঃশূনয 

ও দানবর্জিত, কুত্রাপি যাহাদিগের গতি নাই, বারাণনীই তাহাদিগের গতি ॥ ৭ ॥ 

মধ্যে-বন্ধুজনং যেষামপমানঃ পদে পদে । 

আনন্দবদ্ধকং তেষাং শস্তোরানন্দকাননম্ ॥ ৮ ॥ 
অম্ল 4 যাহাদিগের বন্ধুজনমধ্যে পদে পদে অপমান হয়, মহেশ্বরের 

আনন্দকাণন কাশীক্ষেত্রই তাহাদিগের আনন্দদায়ক ॥ ৮ ॥ 

আনন্দকাননে যেষাং সততং বনতিঃ সতাম্। 

বিশেষানুগৃহীতানাং তেষামানন্দনোদয়ঃ ॥ ৯। 

ইতি কাশীস্তোত্রং সম্পূর্ণ । 
অসন্ভন্বাকগ ।--যে সমস্ত সঙ্জন সর্বদা এই আনন্দকাননে অবস্থিতি করেন, তাহার! 

বিশেষভাবে এই তীর্থের অনুগৃহীত এবং তাহারাই যথার্থ আনন্দলাভ করেন ॥ ৯ ॥ 

কাশীস্তোত্র সম্পূর্ণ 
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যমুনাক 
শ্রীগণেশায় নমঃ। 

মুরারি-কায়-কাঁলিমাললাম-বারি-ধারিণী, 

তৃণীকৃত-ত্রিপিষ্টপা ব্রিলোক-শোক-হারিণী। 
মনোহনুকুল-কুল-কুঞ্জ-পুঞ্জ-ধৃতছুন্্দা, 

,. ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥১। 
অসন্ত্রাচ্গ ।_যিনি শ্রীকৃষেটের দেহের ন্যায় কৃষ্কবর্ণ আলাম অর্থাৎ 

পরমরমণীয় বারি ধারণ করেন, বাহার তুলনায় স্বর্গপুরীও তৃণবৎ অতি তুচ্ছ, যিনি 

ত্রিলোকের শোক হরণ করেন, যিনি স্বীয় তীরস্থিত মনোহর কুঞ্জবনরাজির প্রভাবে 

( মানবের ) ছুরস্ত মদান্ধতা দূর করেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত 

মলিনতা সর্বদা ধৌত করুন ॥ ১॥ 

মলাপহারি-বারি-পুরি-সভুরি-মপ্ডিতাম্ৃতা, 
ভৃূশং প্রবাতক-প্রপঞ্চনাতি-পঞ্ডিতা নিশা । 

স্থ-নন্দ-নন্দনাঙ্গরাগ-রঞ্জিতা হিতা 

ধুনোতু নে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ২ ॥ 
জন্ভুাদ ।-( যমুনার জলের বর্ণ ও অন্ধকারের বর্ণ সমান বলিয়া ) যিনি 

নিশার ( অন্ধকার) দ্বারা নিজের বাধুবেগজনিত অতিবৃদ্ধি প্রকাশ করিতে 

অতীব চতুর পাপহর-প্রবাহশালিনী, ভূরিমগুন-মগ্ডিতসলিল! শ্রীনন্দনন্দনের উত্তম 

অঙগরাগে রঞ্জিত সেই হিতকারিণী কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মনের মলিনতা 

সর্বদ] দূর করুন ॥ ২। 

লসতরঙ্গ-সঙ্গ-ধৃত-ভূত-জাত-পাতকা। 

নবীন-মাধুরী-ধুরীণ-ভক্তি-যাত-চাতকা! | 
তটান্ত-বাস-দাঁস-হংস-সংস্তাহ্ছি কামদা, 

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৩ ॥ 
জসম্ব্রন্া (- বীহার বিলসিত তরঙ্গমালস্পর্শে প্রাণিগণের পাপরাশি 

ধৌত হয়, নবীন মাধুরীধরন্বরের (শ্রীকৃষ্ণের বা নবঘনের) প্রতি তক্তিবাছলো, 
( তৎস্বরূপ ভরমে , চীতকপক্ষিগণ যাহার সমীপে সঞ্চরণ করে, দিবসে তটান্তবাসে 
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দাসায়মান-হংশরুলসঙ্গত] সেই অভীষ্টদায়িনী কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মনের 

মলিনত। সদা ধুর করুন ॥ ৩॥ 

বিহার-রাস-খেদ-ভেদ-ধীর-তীর-মারুতা।, 
গতা গিরামগোচরে যদীয়-নীর-চারুতা | 

প্রবাহ সাহচর্ধ্য-পুত-মেদিনী-নদী-নদ, 

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদ! ॥ ৪ ॥ 

অনল্পুক্ীদক /-যাহার তীরপ্রবাহিত মন্দ মন্দ মারত-হিল্লোলে (শ্রীকৃষ্ণ ও 

গোপীদিগের )১ বিহার ও রাস (নৃত্য) খেদ অপনীত হইয়াছিল, ধাহার জল- 

শোভা বাক্যের অগোচর এবং যাহার প্রবাহ-সাহচর্য্যে ভূল ও লদনদী পবিত্র 

হইয়াছে, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আমার মনের মলিনত। সর্বদ| দূর 

করুন ॥ ৪ ॥ | 

তরঙ্গ-সঙ্গ-সৈকতান্তরাতিতংসদাসিতা 
শরনিশাকরাংশু-মন্্রমপ্তরী-সভাজিতা 

ভবাচ্চনা-প্রচারণান্থুনাধুনা! বিশারদ, 

ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৫ ॥ 
অন্পন্বাদ্ক 1-ধাহার অবস্থান, তরঙ্গ ও সৈকতভূমির ব্যবধান-বিস্তারে 

অনভিলাধী, যিনি শারদ-শশধরের রমণী কিরণমঞ্জরী সমালিঙ্গনে অভিনন্দিত! 

হইয়া এখন (যেন, ভগীরথের ) শির্বাচনাপ্রভাবে প্রবপ্তিত লিল অর্থাৎ গঙ্গাজল 

দ্বারা শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, সেই কলিন্দনন্দিশী যমুনা আমার মনোগত 

মলিনতা সদা অপনীত করুন ॥ ৫ ॥ 

জলান্ত-কেলি-কারি-চাঁরু-রাধিকাঙ্গ-রাগিণী, 

স্বভর্তরন্য-ঢুল ভাঙ্গতাঙ্গতাং ভাগিনী। * 

স্বদভ-হপ্ত-্দণ্তু-সিন্ধু-ভেদি-নাদিশকোবিদ1, 

ধুনৌতু মে মনোৌমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদ ॥ ৬ ॥ 

জন্পন্বাদ্ /-যিনি জনকেলিরত) শ্রীমতী রাধিকার অঙ্গরাগ নিজ অঙ্গে 

গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভার্ষ্য। ব্যতীত অপরের দুর্লভ স্বভর্তী শ্রীকৃষ্ণের অর্ধাঙলগতা প্রাপ্ত 

(দেবী কালিন্দীর ) অংশ (জলময় ্ূপ) ধীহীতে বর্তমীন, ধীহীর গর্জজনধৰনি 
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সুপ্ত সপ্তসিদ্ধকে বিদীর্ণ করিয়াছে তবজ্ঞানদাঁনসমর্থা সেই কলিননন্দিনী যমুনা, 

আমার মানসিক মলিনত। সদা অপসারিত করুন ॥ ৬ ॥ 

জল-চ্যুতাচ্চ্যুতাঙ্গরাগ লম্পটালি-শালিনী, 

বিলোৌল-রাধিকা-কচান্ত-চম্পকালি-মালিনী | 
সদাবগ।হনাবতীর্ণ-ভর্তৃ-ভূত্য-নারদী, 

ধুনোতু যে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৭ ॥ 
অন্তু লাদক 1-_-অচ্যুতের (শ্রীকৃষ্ণের) সলিলচ্যুত অঙ্গরাগলুব্ধ অলিকুল 

বাহার (কাল জলের ) শোভা! বৃদ্ধি করিয়াছে; শ্রীরাধার বিলোণ কন চ্যুত চম্পক- 

শ্রেণী ধাহার মান্য হইয়াছে, স্বভর্তার (শ্রীরুষ্ণের) ভৃত্য নারদ যথার় সতত 

অবগাহনার্থ অবতরণ করেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা, আনার মানসিক 

মলিনতা৷ সদা অপপারিত করুন ॥ ৭ ॥ 

সদৈব নন্দ-নন্দ-কেলি-শালি-কুঞ্জ-মঞ্জুলা, 
তটোথ-ফুল্প-মল্লিকা-কদন্য রেণু-পুজ্জবল | 

জলাবগাহিনাং নৃণাং ভবাধি- *& সিন্ধু-পারদা, 
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দ-নন্দিনী সদা ॥ ৮ ॥ 

ইতি যমুনাষ্টকস্তোত্রং সমাগুমৃ। 

ভল্ভবাদ্ক পদ! বন্নান নশনপ্দন কেলিকুপ্ধ-ধাহীকে শোভান্বিত 

করিয়া রাখিয়াছে, তীরপ্ররূড় লিক ও কদম্ব-কুন্তুমপরাগ যাহাকে সমুজ্জল 

করিতেছে) জলাবগাহী নর্গণের সংসারজনিত মনঃগীড়া-সমুদ্রের পার দান যিনি 

ক্রিয়। থাকেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা! আমার মীনপিক মলিনত সদ অপনীত 

করুন ॥ ৮ ॥ 

যমুনা্টক সম্পূ্। 

* 'ভবান্ধি পাঠ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পুর্ণ দোষ। 



শস্করো চার্য্য-গ্রন্থমালা ১৭ 

প্রকারাস্তর 

যমুনাষকস্তোত্র। 
জীগণেশায় নমঃ | 

কৃপাপারাবারাঁং তপনতনয়াং তাপশমনীং, 

মুরারিপ্রেযস্তাঁং ভবভয়দবাং তক্তবরদাম্। 

বিয়ন্্বালোন্ুক্তাং শ্রিয়মপি স্থখাণ্তেঃ পরিপণং, 

সদ! ধারে নূনং ভজতি যমুনাং নিত্যফলদাঁম্ ॥ ১ ॥ 

অন্লাদক 1__ধিনি কৃপাসাগররূপাঃ যিনি সুর্থ্যদেবের তনয়ারূপে আবি- 

ভূ'তা হইয়াছেন, যিনি প্রাণিগণের তাপশান্তি করেল। শ্রীরুষ্ণের অতিশয় শ্রীতির 

অনুরূপ আচরণ ধাহাতে বর্তমান, যিনি ভবভয়দুরকারিণী, ধিনি ভক্তগণকে 

বরপ্রদান করেন, ধিনি আকাশবৎ চন্দ্রনূধ্যা্দি-খচিত (যমুনা প্রবাহে চন্দ্র-সরয-লক্ষত্র- 

প্রতিবিষ্ব পতিত হয়), যিনি স্থৃৎপ্রাপ্তির মূলধনন্বরূপা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; সেই যমুনার 

সেব! জ্ঞানী পুরুষই সর্বদা করিরা থাকেন ॥ ১ ॥ 

হিহ্বস্ম-লদব্যাহ্যা ।-_'কুপাপারাবারাং পারাবারবদাচরস্তীং আচাবার্থ 

কিবন্তাৎ ( বিবস্তাৎ) অচ. প্রতারঃ | “দুরারিপ্রেয়ন্তাং' মুরারেঃ প্রেয়স্তা আলিঙ্গনা- 

দিকং যত্র সা তাম্। প্ররস্তামিবাচাণঃ, কাচ, ততো ডাপ্। 'বিয়জ্জালোনুক্তাং' 

লতি দীপাতে ইতি জালঃ__প্রকাশবান্ঃ চন্্রনুর্ধাদিঃ, তেন উন্ক্তা, উদ্ঘাটিতা 

প্রকাশিত ৷ বিয়দিব আকাশমিব যথা নীলম্ আকাশং ন্ত্রস্র্যানক্ষত্রৈঃ প্রকাশিতং 

তথা যমুনাপি প্রতিবিষ্বর্ূপৈঃ তৈঃ প্রকাশমানা ভবতি। শ্রিযং লক্মীতল্যাম্। 

পরিপণং মুলধনম্॥ ১ ॥ 

মধুবনচারিণি ভাক্করবাহিনি গঙ্গাসঙ্গিনি % সিন্ধুন্থতে, 

মধুরিপুভূষিণি মীধবতোধিণি গোকুলভীতিবিনাশকৃতে। 

জগদঘমোচিনি মানসদাযিনি কেশব-কেলি-নিদান-গতে। 

জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সম্কটনাশিনি পাবয় মাম্ ॥২। 

অম্কু-্রাক (দেবি! তুমি মথুবাতে বিচরণ করিতেছ, তুমি 

* “লাহ্বি-সঙ্গিনি' পাঠান্তর (নামে হ্রশ্র) 

১ম--৩ 
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তাস্করক্ষেত্রে (প্রয়াগে ) প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহচারিণীরূপে বিশবমান আছ, তুমি 

সিনধুস্থতা অর্থাৎ ক্ষীরোদসম্তবা লক্ষ্মী অথবা সাগরগামিনী, তুমি মধুদৈত্যাপহারী 

কৃষ্ণের ভূষণস্বরূপা, তুমি মাধবের সস্তোষবর্ধন কর, তুমি গোকুলবাসিগণের 
ভয়ভঞ্জন করিয়। থাক, তুমি জগতের পাপবিমোচন কর, তুমি ভক্তগণের 

মান্সসিদ্ধি কর, তোমার শ্রোতাগতি কেশবের ক্রীড়া-কেলির প্রধান কারণ। 

হে যমুনে, তুমি জয়যুক্তা হও) জয়যুক্ত! হও, হে ভয়নিবারিণি মন্কটনাশিনি, মাকে 
পবিত্র কৃর ॥ ২॥ 

জিহস্মপদব্যাখ্য। ।--ভাঙ্করবাহিনি, ভাস্করং ভাঙ্করক্ষেত্রং প্রয্নাগঃ, 

তাস্করস্তেদমিতি ব্যুৎপত্তেঃ, যদ্বাঁ ভীমো ভীমসেন ইতি বদ ভাঙ্করক্ষেত্রমেব 

তদেকদেশো ভাস্করশব্দ! বোধয়তীতি। তশ্মিন্ বহতে প্রবহতে ইতি ণিন্ 
তৎসন্বোধনে । “সিন্ধুন্থুতে ইতি লক্ষ্মীতুলা ইত্যর্থঃ। অথব৷ গত্যর্থক-স্ধাতোঃ 

স্থতপদং নিষ্টয়৷ সিদ্ধং সিন্ধুন্থতে সাগরগামিনীত্যর্থঃ। “গোকুলভীতিবিনাশরুতে, 

গোকুলভীতিবিনাশঃ কৃতি; ক্রিয়া যস্তাঃ তৎসম্বোধনে । “কেশবকে লিনিদানগতে, 
কেশবকেলিনিদানং গতিঃ স্তন্দনং যন্তাঃ) তৎসম্বৌোধনে ॥ ২ ॥ 

অধি মধুরে মধুমোদ-বিলাসিনি শৈল-বিদারিণি বেগভরে, 

পরিজন-পালিনি ভুষ্ট-নিসুদিনি বাঞ্ছিত-কাম-বিলাস-ধরে । 
ব্রজপুর-বাসি-জনার্জিত-পাতক-হারিণি বিশ্বজনোদ্ধরিকে, 
জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সন্কটনাশিনি পাবষ মাম্ ॥৩॥ 

ন্সুাদক 4 অসি মধুরে, মধুমোদবিলাসিনি, (যিনি মধুপানে আনন্দিত 

ব্যক্তিগণকে বিলাস প্রদান করেন, বা বাসস্তিক উৎসবে আনন্বিধায়িনী, 

অথবা মাধববিলাসিনী ), তুমি শৈল বিদারণ করিয়া নির্গত হুইয়াছ, তুমি বেগভরে 

প্রবাহিত হইতেছ, তুমি পরিজনবর্গকে প্রতিপালন করিতেছ, তুমি ছুষ্টগণকে 
বিমর্দন কর, তুমি ভক্তগণের বাঞ্ছ। পূর্ণ কর, তুমি ব্রজবাসিগণের পাপ বিনাশ 

কর এবং বিশ্বজনকে উদ্ধার কর। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্ত হও; জয়যুক্ত 
হও, হে ভয়নিবারিণি সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ৩॥ 

*. ভিম্বমপঙব্যাহ্যা | মধুতবিলাসিনি+, মধুমোদাঃ মধুপানজনিতানন্দ- 

সম্পন্নাঃ, তান্ বিলাসয়তি ক্রীড়য়তি, অথবা মধুমোদঃ মধুকুলননন: শ্রীকৃষ্ণ: 

তন্মিন্ বিলাসবতীতি, মধুর্বাসস্তঃ তৎকালানন্দং বিলাসয়তি উল্লাসয়তি ইতি বা । 
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বিশ্বজনোদ্ধরিকেঃ বিশ্বজনানুদ্ধরতি ইতি পচাদিত্বাদচ, বিশ্বজনোদ্ধরঃ স্বার্থে কঃ 
তন্ত স্ত্রীতে বিধজনোদ্ধরিকা! ইতি তৎসন্বোধনে ॥ ৩॥ 

অতি-বিপদন্থুধি-মগ্র-জনং ভব-তাপ-শতাকুল-মানসকং, 

গতি মতি-হীনমশেষ-ভয়াকুলমাগত-পাদ-সরোজ-যুগম্। 
খণ-ভয়-ভীতিমনিক্কৃতি-পাতক- কোটি-শতাধুত-পুগ্চতরং, 
জয় ঘমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবয় মাম্॥”॥ 

অন্মুহ্খলক 4-( দেবি!) আমি অপার বিপদ্-সাগরে নিমগ্ন, গত শত 

সাংসারিক যন্ত্রণায় সর্বদা আমার নীনস আকুলিত, আমি গতিহীন, আমার 

বুদ্দিবৃত্তি প্রণষ্ট হইয়াছে, বহুবিধ ভয়প্রাপ্ত হইয়া আমি তোমার পাদপন্ম আশ্রয় 

করিয়াছি, আগি সর্বদ| খণভয়ে ভীত, যে সকল পাপের নিষ্কৃতি নাই, এবভ্ূঁত শত 

শত কোটি পাপপুঞ্জ যাহার আছে, আমি তদপেক্ষাও অধিক ; হে যমুনে, তুমি 

জয়যুক্ত হও জর়যুক্ত হও, হে ভয়নিবারিণি, সঙ্কটনাশিনিঃ আমাকে পবিত্র কর ॥ ৪ ॥ 

লিহ্বম-পঙ্গব্যাখ্য। ।-আগতপাদমরোজধুগং' আগতং প্রাপ্তং কর্ম্ণি 
ক্রঃ, পাদসরোজযুগং যেন তম্। 

'অনিষ্কৃতি***তরম্ঠ অনিষ্কৃতিং পাঁতককোটিশতাযুত্তপুঞ্জঃ পাতকানাং কোটি- 

শতাযুতং তদ্রপঃ পুষ্জঃ অনিষ্কতয়; পাতককোটিশভাযুতানাং পুগ্জাঃ রাশ ইতি 

বা যয়োঃ মন্মদিতরয়োঃ) তয়োরহমতিশয়েনেতি তরপ্রত্যয়ঃ ॥ ৪ ॥ 

নব-জলদ-ছ্যুতি-কোটি-লসত্তনু-হেমময়াভরণাঞ্চিতকে, 

তড়িদবহেলি-পদাঞ্চল-চঞ্চল-শোভিত-পীত-স্থচেল-ধরে। 

মণিময়-ভূষণ-চিত্র-পটাসন-রঞ্জিত-গঞ্জিত-ভান্ুকরে, 

জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি সঙ্কট-নাশিনি পাবষ মাম্ ॥৫॥ 

অন্যুহ্বাগ ।-_( দেবি!) তোমার শরীর নবীন মেঘমালার স্তার প্রগাঢ় 

নীলবর্ণ, দেহকাস্তি স্বর্ণভূষণের দ্বার! শৌভান্বিত হইতেছে, তোমার বিবিধ মণিময় 

ভূষণ ও বিচিত্র বস্ত্র ও আসনের প্রত। হুর্য্যকিরণকে পরাজিত করিয়াছে, হে 

যমুনে! তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও; হে ভয়নিবারিণি, মঙ্কটনাশিনি, 

আমাকে পবিত্র কর । (যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রূপ ও অনস্কারাদি এই শ্লোকে 

বর্ণিত) অথবা এই শ্লোকের অনুবাদ নিয্ললিখিতরূপ হইবে যথা,-_নবজলধর- 
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কোটিকাস্তি (জলক্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণের ) হেমাভরণ ও তড়িৎ্প্রভাবিমিন্দী চঞ্চলাঞ্চল 

পীতবস্ত্র সঙ্গে, তুমি মণিভূষণ ও বিচিত্র বন্তরপ্রতিবিশ্বিত দীপ্ত সুর্যযবুশ্মিকে নিশ্রত 
করিরাছ, হে ভয়নিবারিণি__ই তাদি ॥ ৫ ॥ 

বিম্ম-পলব্যাহ্যা ॥- প্রবাহস্ত প্রকর্ষজ্ঞাপনায় যমুনায় দেবতামুস্তিং 

প্রবাহঞ্চেকোক্তা। নিদ্দিত স্োতি নবজলদেতি। দেবতামুত্িপক্ষে নব*** 

কোটিলগন্তন্বিতি সংবোধনান্তমেকপদং হেমনয়েতি দ্বিতীয়পদম্। তড়িদবহেলীতি 

বর্ণেন বিদ্যুদ্ধিজার পদাঞ্চলং পদে অঞ্চলঃ প্রান্তো যন্ত পদলম্থি-প্রান্তং চঞ্চল 

শোভিতং গীতং বং স্ুচেলং উত্তনবস্্ং ত২ ধরতি ইতি অচ্প্রত্যয়াৎ ?5ৎসম্বোধনে । 

মণিমর়েতি মণিময়ভূষণচিত্রপটাদনৈঃ_ রঞ্জিতাঃ দীপ্তাং কৃতাঃ অতিএব গঞ্জিতাঃ 

বিজিতাঃ ভান্ুকণা। ঘ%়াঃ ভান্গকরেঘপি ভূষণা।দক্কতরঞজনযোগ এব তদ্বিজর়ণক্ষণং 
ভাম্করাণামেব দব্ব-রগ্জকত্ব-প্রনিদ্ধেঃ | 

প্রবাহপক্ষে, নবজপদছ্যুতিকোটিলসত্তন্থঃ শ্রীকুষ্ণঃ। জলক্রীড়ারতেন তেন, 

তদীপহ্মোভ।ণৈশচ আঞ্চিতকা- অর্পিতস্থখা | কং সুখং তংদম্বোধনম্। 

অঞ্চিতং নিজন্বরূপং কং জলং বা যন্তাঃ ইতি প্রথনপাদার্থঃ। শীকষ্ণশ্থৈব 

জলকেগিশিথিল-পীতাম্বরচুখিনীতি দ্বিতীপ্পাদপন্বোধনার্থঃ | শ্রীকৃষ্ণন্তৈব মণিভূষণ- 

চিত্রস্ত পীতপটন্ত অননেন ক্ষেপেণ শ্বোতসেতন্ততশ্চালনেন, রঞ্জিতাঃ গঞ্জি তাশ্চ 

ভান্থুকরা যণা। বত্র তথাবিধবস্ম্ত জলোপরি ভাসমানতা, তত্র প্রতিবিশ্বিত. 

ভান্ুকরাণাং রঞ্জনং য্র চাভ্যন্তরনরনং তত্র ভামন্ুকরগপ্রবেশীভাবঃ মণিরত্বচিত্রবসনস্থয 

তু প্রকাশস্তত্রপীতি ভান্থকরাণাং পরাঁজয়ঃ| ইতি তৃতীরপাদতাৎপর্যাম্ ॥ ৫ ॥ 

শুভপুলিনে মধুঘ ৬-যদুন্ভব-রাঁস-মহোতসব-কেলি-ভরে, 
উচ্চ কুলাচল-রাজিত-মৌক্তিক-হাঁরময়াভর-রোদসিকে *& 

নবমণি-কোটিক-ভাক্কর-কঞ্চুকি-শোভিত-তার ক-হার-যুতে, 
জয় মুনে জয় ভাতি-নিবারিণি সন্কট-নাশিনি পাঁবয় মাষ্ ॥৬॥ 

অন্নুাচগ ।-( দেবি!) তোমার পুলিনভূমি মলোহর, তাহাতে যছপতি 

মন্থুপানে মত্ত হইরা রাপমহোৎসবকালে অশেষ কেলি করিয়াছেন ;) তোমার তীরে 

যেসকল পর্বতোপম উচ্চ ভবন-শ্রেণী আছে, তাহাই মুক্তাহারময় আভরণের 

টায় তোমার (তীর) ভূমিকে নণ্ডিত করিয়াছে, তুমি, ( নিজ প্রবাহ-অঙ্গে 

| * যোধসিকে পাঠও দৃষ্ হয়। 
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প্রতিবিস্বূপে )৯ নবমণিকোটিনদ্শ ভাগ্গর এবং '্তারকনালাকে (নীল) কঞ্ধুকস্থ 

হারের মত ধারণ করিতেছ, হে ঘমূনে, তুমি জনযুক্ত হও; জয়যৃক্ত হও, 

হে ভীতিনিবারণি, সন্কটনাশিলি, আমাকে পবিত্র কর ॥ ৬॥ 

লিজ্হ-পব্যাহ্যা |--প্রবাহতদ্দেবস্ামূর্ত্যোরেকমেৰ দেবত্বমিতি 

বোধয়ন্ স্তোতি গুভপুলিন ইতি। সম্বোধনপদধিদম্, কেলিভর ইত্যস্তং 
দ্বিতীয়ং সম্বোধনপদম,-_যদুদ্ভবঃ শ্রীরুষ্ণঃ তংকেলীনাং ভরঃ অভিশয়ঃ যন্তাং 

তগর্ধৌধনে ।  উচ্চকুলানি তুঙ্গভবনান্তেৰ অচলাঃ পর্বতাঃ ত এব 

রাজিতনৌক্তিকহারনয়াভরাঃ যন্াঃ সা রোদসী ভূমিস্তীরভুরিস্তাং ততম্যুন্বাধনম্। 
আতরঃ আনরণম্্। আরোপা-মহিয়া, উচ্চগৃহাণাং শুভ্রত্বং প্রতীয়তে। 
রাজিতাঃ বনদ্ধশ্রেণয়ঃ রাজিমন্তঃ কুতাঃ, বাঁজিশববপূর্বকনামধাতো রূপমিদং 

বাঁজিতাঃ ভ্রাজিতাঃ ইতি রাজধাতো রূপং বা! যস্তাঃ তীরভূমিঃ অরেণীবদ্ধ- 

শুত্রভবনাবল্য। মুক্তাহারময়াভরণসজ্জিতেব দৃপ্তত হতি ভাব2| নবশ্চাদৌ। মণি" 

কোটিকঃ মণাৎকর্ষশ্েতি নব্উতকৃষ্টমণিগি্ার্থু, স এব ভাস্কর, কঞ্চকং কঞ্চুলিকা, 
হাধকহারঃ নক্ষত্রমালাঃ “সৈব নক্ষত্রনাল। স্তাৎ মপ্তুবিংশতিমোক্তিকৈ* হত্যুক্তরূপঃ 

তৈন্তা হদং ভি অধি।ভুদেবতাবিশেনণমূ, কোটিকংকর্ষঃ, কোটিক ইতি স্বার্থে 

কপ্রতনঃ তথাচ যমুনাদেবা। দেবতামুদ্ধিঃ ভাস্কর ভলাভাম্বণ-নবীনদিলা, কঞ্চুকেন 

লক্ষব্রমালরা চ ভূষিতেতি তাংপর্যাম্। বদ প্রবাহরূপা শ্রদ্েণ স্তোত্রপগ্ভমিদং, তথাহি 

শুভপুলিন ইত্যাদি বিশেবণবৎ নবেতাদিকনপি প্রবাহবূপ'য়। বমুনায়া বিশেষণম্) 

নবমণিকোটিতুলো। যে ভাস্করঃ, যণ্চ নীল কঞ্চুকোপ্রিলম্বিতস্তারকহারঃ তাভ্যাং যুতঃ 

দীপ্তমণিকোটিলন; স্র্ধাঃ নীলাকাশবিরাজিতনক্ষত্রাবলী চ পর্যযানেণ ঘত্র প্রতিবিস্বতয়া 

ভাপতে সা সম্বোধন ইতি ॥ ৩॥ 

করিবর-মৌক্তিক-নাসিক-ভূষণ-বাত চমৎ্কৃত-চঞ্চল-কে, 
মুখ-কমলামল-সৌ রভ-চঞ্চল-মর্ত-মধুব্রত'লোচনিকে । 

মণিগণ-কুগুল-লোল-পরিস্ফ্রদীকুল-গণ্চ বুগামলকে, 
জন যমুনে জয় ভীতি-নিবরিণি সঙ্কট-নাশিনি পাঁবয় মাম্ ॥৭॥ 

অন্যুলাচ্গ ।-বিচিত্রভাবে বাযুসঞ্চালিত তোমার চঞ্চল সলিলবিন্দু- 

তোমার গজমুক্তাময় লাসাভূষণের শোভা ধারণ করিতেছে, তোমার মুখ তুলা 

কমলের সৌরভ-লোভাক্কষ্ট চঞ্চল ভ্রমর নয়নতারার স্ায় শোভা পাইতেছে, চঞ্চল 
মণিকুগুলবং দোছুল্যমান আমলকাক্কৃতি ক্ষণন্থারী গণ্ড অর্থাৎ বুদ,দ-সমূহ দৃষ্ট 
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হইতেছে, (অথচ তুমি মণিমণ্ডিত-কুগুল-শৌভিত গণডযুগলে নির্ল ্রীম্পন্া )-_হে 
যমুনে, তুমি জয়যুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে ভীতিনিবারিণি, সন্কটনাশিঘি ! আমাকে 
পবিত্র কর ॥ ৭॥ 

বিাম-পলব্যাহ্যা ।- শৃত্তি্বরমেকোক্ত্যা নি্দিগ্ত ত্তোতি করিবরেতি। 
তত্র দেবতামুণ্তিপক্ষে__করিবর-মৌক্তিকমেব নাসিকভূষণম্, নাসিকায়া ইদং নাসিকং 
তন্তেদমিত্যণ$_যদ্ভূষণং তত্র বাতেন চমৎরৃতচঞ্চলং চমৎকর্ভমারন্ধবৎ চঞ্চলং 

্থানমিতি বিশেষাপরম্ চঞ্চলসংস্থানং চঞ্চলত্বং বা যন্তাঃ, যমুনাধিদেব।,- 
গজমুক্তা-ন:সিকভূষণং মারুতস্পর্শেন তথ! চঞ্চলতগ়্াবস্থিতং যেন দ্রষ্টার$' প্রথমমে 

সৌন্দ্ধ্যাতিশরদর্শনেন চমতর্রিয়ন্ত ইতি ভাব: মুখকমলেতি, মুখং এ তস্তা- 
মলসৌরভলোভচঞ্চলা যে মন্তাঃ প্রমুদিতা মধুব্রতান্তে ইব লোচনে চক্ষুষী লোচনানি 
ৃ্টয়ো বা যন্তাঃ। ভ্রমরাণাং কৃষ্ণতয়। কৃষ্ণতারক প্রধানচক্ষুষস্তত্ৃষ্টানাং বা তংপামা- 

মুক্তমূ। মণিগণেতি। মণিগণস্ত কুণ্ডলং মণিগণনির্মিতং কুগুলং তত্র.তদবচ্ছেদেন 

লোলং যথা স্তাং তথা পরিস্ফুরৎ দীপ্যমানং আকুলং অত্যর্থব্যগ্রং গওযুগং যন্তাঃ স 

চ অমলকা চ নির্মল চেতি সন্বোধনে | কুগুলযুগং হি বিলোলতয়া শোভতে 

তন্ত প্রতিবিশ্বপাতো গওযুগে জাতঃ। তেন গণ্ডষুগ্মেব কুগুলাবচ্ছেদেন লোল- 

মিব পরিস্কুরিতম, তচ্চ পরিস্ফুরণং স্বতর্ভবদনম্পর্শায় গণ্যুগস্ত আকুলতামিব 
ঘ্যোতয়তীতি ফলিতম্, অত্র নৈর্মল্যকথনাদ্ গণস্তাপি নৈশ্মল্যং প্রতীয়তে। 
প্রবাহপক্ষে, গজমৌক্তিকভূষণমিব বাতচমতরুতং চঞ্চলং কং জলং যন্তাঃ তত 

সন্বোধনম্। বাতেন, বাঁতং বারুগ্রতিঃঃ বায়ুগত্য। চমৎকৃতং চমৎকারে। বিম্মাপনং যেন, 

অথবা চমৎকৃতং চমৎকর্ত,মারন্ধবদিতি পূর্ববদাদিকর্দ্ণি ক্তঃ। এবংভূতং চঞ্চল- 
জলং যস্তাঃ, অনিলবেগবশাদুগচ্ছচ্চঞ্চলজলং মৌক্তিকমিব সৎ তন্তা৷ নাসা-ভূষায়- 

মাণং ভবতীতি ভাবঃ| মুখমিব কমলং) মধুকরাঃ লোচনে ইব লোচনানীব বা 

যন্তাঃ। মধুকরবিশেষণার্থস্ত অত্রাপি পূর্ববৎ। মণিগণকুণগ্ুলবৎ লোল-পরিন্বুরস্ত: 

আহ্বলা যে গণ্ডাঃ বুদধুদাঃ তদ্যুক্--তৎসঙ্গতং আমলকং অমলত্বং আমলকী- 
সাদৃশ্তাং বা যন্তাঃ, তৎসম্বোধনে, যমুনায় বুদ্ধদেু অমলত্বং আমলকীসাদৃশ্তং বা 
যুক্তং, মণিকুগুলনারপ্যঞ্চ তত্র প্রতীয়তেঃ বুদদস্ফুরণন্ত ক্ষণস্থায়ি, বুদ,দাশ্চানিয়তা 
ৃহাস্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৭॥ 

কলরব-নূপুর-হেম-ভয়াচিত-পাদ সরোরুহ-সারুণিকে, 
িমি-ধিমি-ধিমি-ধিমি-তীল-বিনোদিত-মানস-মঞ্জুল-পাঁদ-গতে। 



শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা ২৩ 
ঠ 

তৰ পদ্দ-পঞ্থজমাশ্রিত-মীনব-চিত-সদাঁখিল-তাপ- 

জয় যমুনে জয় ভীতি-নিবারিণি স্কট-নাশিনি পাবয় মাম্ ॥৮॥ 
অসন্নুব্বাচ্ছ ।-_দেবি ! তোমার অরুণবর্ণ চরণলরসীরুহে কলরবপূর্ণ হেমমর় 

নুপুর) [ অথবা দেবি, তোমার কলধ্বনি- ( কুলুকুলুধ্বনি ) স্বরূপ নৃপুরধ্বনি 

তুল্য এই স্থব্গর্ববখর্বকারী চরণ তুল্য (রক্ত) কমলের প্রভায় অরুণত৷ কুটিয়া 

“প্ীর্ঘরাঁছে ] ধিখি ধিমি ধিমি,তাঁলে তালে তোমার যে গতি, তাহা আমার মানসে 
বড়ই সুন্দর বলিয়! প্রতীতি হইতেছে, তোমাব্র চরণকমলাশ্রিত গ্রানব্গণের 

মনোগত নিখিসতাপ তুমি হরণ কর, হে যমুনে, তুমি জযযুক্ত হও, জয়যুক্ত হও, হে 

ভরনিবারণি, সঙ্কটনাশিনি, আমাকে পবিত্র কর । (রক্তপন্মের আভায় তোমার কাল 

জল লাল হই উঠে, কুলুকুলুধ্বনি তালে তালে তোমার পদক্ষেপ সুচন। করিয়। 

দেয়, তাই বলি, এ যে অরুণিম|, উহা৷ তোমারই চরণের রক্ততা, এ কুলুকুলুধ্বনি 

তোমারই নৃপুরধ্বনি, ইহাই “অথবা” কল্পে প্রথমাদ্ধের ভাব ।)॥৮॥ 

লি্হ্ম-পদনিঠাখ)।|-পুর্ববৎ স্তোতি কলরবেতি। দেবতামৃষ্তিপক্ষে 
কলঃ অব্যক্তমধুরো৷ রবে যন্ত, তন্ত নুপুরম্ত হেমভয়! শ্বর্ণপ্রভয়। আচিতং ব্যাপ্তং 

যত পাদসরোরুহং তেন সারুণিকা-_-অরুণোইরুণকঃ স্বার্থে কঃ রক্তব্ণঃ তেন 

সহ বর্ততে, স্ত্রীত্বে তৎসঘ্বোধনে, ধিমিধিমীত্যব্যক্তান্বকরণশব্দঃ তথাবিধেন তালেন 

নৃত্যুকালক্রিয়া-পরিচ্ছেদেন বিনোদিতং মানসং যয়৷ সা__মঞ্ুলপাদগতির্যন্তাঃ তৎ- 

সম্বোধনে | মঞ্জুলৌ পাদৌ তয়োর্গতিঃ | প্রবাহ্পক্ষে, কলরবঃ কুলুকুলুধবনিঃ স এব 

নুপুরঃ যত্রেতি পাদসরোরুহ-বিশেষণম্। হেমভয়ং সুবর্ণভীতিপ্রদং সুবর্ণমপি হি! 
যদ্গ্রহণায় জনঃ প্রবর্ততে, তাদৃশং আচিতং ব্যাপ্তং পাদ ইব যং সরোরুহং ফুল্ল- 

রক্তপদ্মমিতি তাৎপধ্যং তেন "সাকুণিকে রক্তিমবতি। যত্র আোতসঃ কথঞ্চিৎ 

প্রতিরোধো! ভবাত তত্র কলধ্বনেঃ প্রাচুধ্যাৎ পল্মকাননে তথাত্বেন পদ্মে তৎসঙ্থক্কো 

বর্ণিত ইতি ॥ ৮ ॥ 

ভবোতাপাস্তোধো নিপতিতজনে' ছুর্গতিযুতো, 

যদি স্তৌতি প্রাতঃ প্রতিদিনমনন্যাশ্রয়তয়!। 
হয়ার্য্যেষৈঃ *% কামং করকুম্থমপুঞ্জে রবিস্থৃতাং 

সদ! ভোক্তা ভোগাম্মরণসময়ে যাঁতি হরিতাম্ ॥ ৯ ॥ 

ইতি যমুনাষ্টকং সম্পূর্ণম্। 
২ 'হয়াহ্েষৈ পাঠ মুত্রিত পুস্তকে আছে৷ তাহা প্রামাদিক। 
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জন্ভুজাচ্ /--যদি কোন ছুর্গতিযুক্ত মনুষ্য সংসারসাগবে পতিত হইয়া 

প্রতিদিন প্রাতঃকালে অনন্তচিত্তে করবীরযুক্ত কুনুমপুঞ্ হস্তে আদিত্য-নন্দিনী 
যমুনার এই স্তব করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি (ইহকালে ) সতত বিবিধ ভোগ 

প্রাপ্ত হইয়! মরণকালে বিষুণপদ পাইর়। থাকে ॥ ৯ ॥ 

লিজ্বক্ম-পব্যাখ]া | হয়াধ্যেষৈঃ হরারিঃ করবীরপুষ্পং তশ্ত এষো 

গতিঃ প্রীর্ডিষেষু করবীরযুক্তৈরিত্যর্থঃ। হয়াহেষৈরিতি পাঠস্ত প্রামীদ «2 । 

পুৈরিত্যুপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৯ ॥ 

* সংস্কৃতপাঠক দা্ৃত বিষমগদ-বযাথা। হইতে উহার বিশেষ রদ গ্রহণ কার্মিবেন। 

ঈতি যমুনাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ 

লন লেত। ০০০ সন 

নর্্বদাউকক্তোত্র। 
শ্রী্ীগণেশার নমঃ | 

সবিন্দুসিন্ধুষু ্খথলভ্রঙ্গ-ভঙ্গ-রঞ্জিতং & 
দৃষতনু পাপ-জাত-জাতকারি-বারি-সংযুতমৃ। 
কৃতান্ত-দূত-কাঁল-ভূত-ভীতি-হারি শর্মাদে, 

ত্বদীয়পাদপক্কজং নমামি দেবি নম্মদে ॥ ১ ॥ 

ভন্মাদক ;--হে সুখদায়িনি, (তোমার ) ভরঙ্গভঙ্গ, বিন্দু এবং সি্ধু 

( নদীগ্রবাহ ) চুম্কিত দূষৎ অর্থাৎ শিলাতটে আক্ষালিত হইর! যাহার শোভা 

সম্পাদন করিয়াছে, বাহা পাপরাশিবিনাশিনী ও পুনর্জন্মনিবারিণ। তোমারই 

বঈরিধারার বিধৌত, যাহ প্রাণিগণের কুতান্তদ্ূততীতি এবং মৃত্যুতীতি নিবারণ 

করে, দেবি নম্ম্দে! তোমার সেই চর্ণকমলে আমি প্রণা করিতেছি । 

[ নর্ম্দাপ্রপাতস্থলে উপরিভাগে শিলাখগ্-স্থলিত জলবিন্দু যে শুত্র কুন্সমরাশি 

বর্ষণ করিতেছে, অধোদেশে ছুগ্ধীবর্তবৎ প্রবাহ, -পাষাণময় উত্যয় তটে আস্ফালিত 

তরঙ্্মালা তুলিয়৷ ঘে আবেগে ছুটিয়াছে, এই বনদনায় তাহার স্বরূপ অভিব্যক্ত। 
দুঃখ এই, পাঠ-বিকৃতি, এই অর্থকে এত দিন ফুটিতে দেয় নাই ]॥ ১॥ 

* “সবিন্দুসিদুসস্বলক্ষত্তরক্গ ভপ্ররপ্রিতদ্বিধৎ'এবং সবিপু**রঞ্জিতং দ্বষং হু-এই পাঠগয় 

বিকৃত। 



রা এরা ২ 

ধঁদন্থু-লীন-দীন-মীন-দিব্য-সম্পদায়কং, 

ফলো মলৌঘভারহারি সর্ববতীর্ঘনায়কমূ। 
স্থমচ্ছ- *% কচ্ছ-নত্র-চক্রবাক চক্র-শঙ্মাদে, 

ত্বদীয়পাদ্দপঙ্কজং ননামি দেবি নম্মাদে ॥ ২ ॥ 

_ আবন্লুন্বাদত হে মতমত-শোভিত-সজল-হটশীলিনি, হে কুম্তীর-চক্রবাক- 
মণল-খদায়িন, দেবি নর্দে,_তোমার জলে যে সকল ন-গণ্য মীন লু প্রাণ 
হয়) তাহার্দিগের দিব্য সম্পংপ্রাপ্ি যাহার প্রসাদে হয়, কলিমল-রাশি-ভারহারি 

সর্কবতীর্থ-নাযনক তোমার সেই চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ২॥ 

মহাগভীরনীরপূত ণ* পাপধূতভূতলং, 
ধ্বনৎসমস্তপাতকারিবারিদারিতাচলম্। এ 

জগল্লয়ে মহাভয়ে স্বকতুসুনুশন্মদে, 

তদায়পাদপন্জং নমামি দেবি নর্্মদে ॥ ৩ | 

ঘসন্নযুত্লাঙ্গ ।- দেবি ! যৎসংস্ষ্ট মহাগভীর জণম্পর্শে পাপগ্রস্তভৃতল 
পৃত হইয়াছে, যদীয় গঞ্জনপরায়ণ বারি নিখিলপাতকবিনাশী এৰং পর্বত 

[বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত, ভীতি প্রদ মহা প্রলয়কালে হে মার্কগডেয় মুনির আশ্রয়দািনি, 

দেবি নম্বদে! তোমার সেই চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৩॥ 

গতং তদৈব মে তয়ং ত্বদস্বু বীক্ষিতং যদ।, 

স্বকওুসূনু-শৌনকান্থরারি-সেবিতং সদ! । 
পুনর্ভবান্ধিজন্মজং ভবাব্িছ্ঃখবন্মদে, 

তুদীয়পাদপন্কজং নমা(ম দেবি নম্মদে ॥ ৪ ॥ 

জন্দন্বীচক --দেবি ! মার্কগেয়-শৌনকাদি মুনিগণ ও স্ুরগণের সদাসেবিত 
ভবদীয় ৰাঁরি আমি বখন দর্শন করিতেছি, তখনই পুনঃ সংসার-সাগরে জদ্মজনিত 

* হুমতক্ত। ইতি পাঠাস্তর। 
1 'মহাগভীরনীরপুর” পাঠ বহু পুস্তকে সৃষ্ট হয়। 

1 পাতকারিষারিতাপদাচলম্, পাঠও আছে। 

১ম--৪ 



২৬ শঙ্বরাচা্য-গ্রস্থমালা 

তয় গিয়াছে, (অতএব ) হে ভব্মুদ্রদুঃখবারিণি! হে দেবি নর্খাদ ! তোমার 

চন়পকমলে নমস্কার করি ॥ ৪ ॥ 

অলক্ষলক্ষকিন্নরামরানুরাদিপুজিতং, 
হবলক্ষনীরতীরধীরপক্ষিলক্ষকূজিতমূ। 

বসিষ্ঠশিউপিঞ্পলাদ কর্দমাদিশন্মদে, 
ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্্দে ॥ ৫ ॥  "- 

জন্মন্বাদ্ত ।-_হে বশিষ্ট-শিষ্ট-পিগলাদ-কর্দীমাদি মহযিগণনুখদায়িনি, দেবি 

নম্ম্দে, অসংখ্য কিন্নর অমর ও অস্থুর প্রভৃতি পুজিত ন্ুুলক্ষণ নীরতীরস্থ 
লক্ষপক্ষিকুজনস্চিত তদীয় চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ 

সনতকুমার-নাচিকেত-কশ্ঠুপাত্রি-ষটপদৈধতং, 

স্বকীয়মানসেষু নারদাদিষটপদৈঃ। 
রবীন্দু-রস্তিদেব-দেবরাজ-কম্ম-শম্মদে, 

ত্বদীয়পাদপস্কজং নমামি দেবি নম্মদে ॥ ৬॥ 

আম্ঞুলাচক 1- হে হ্রধ্য চন্দ্র দেবরাজ ও রাজ। রম্তিদেবের কম্মান্থুসারে 

নুখবিধামিনি দেবি নম্্দে, সনতকুমার, নাচিকেত, কশ্তপ, অত্র প্রমুখ খবির 

ছয়টি আশ্রমস্থানে ও ভ্রমরসদৃশ নারদাদি মুনিগণের মানসমধ্যে স্থিত ত্বদীয় 
চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৬॥ 

অলক্ষ-লক্ষ-লক্ষ-পাঁপ-লক্ষ্য-সার-সায়কৎ 
ততস্ত জীবজন্তৃতন্তভূক্তিমুক্তিদায়কমূ। 

বিরঞ্চিবিষু্শস্করন্যকীয়ধামশম্ম দে, 
ত্বদীয়পাঁদপস্কজং নমামি দেবি নন্মদে ॥ ৭ 

ভম্ফুন্বাদ্ /-হে ব্রহ্চলোক, বিষ্ুলোক ও শিবলোক-সুখ-বিধায়িনি 

দেবি নর্খাদে ! অলক্ষ্য লক্ষ লক্ষ পাপ যাহার ভেগ্-_ লক্ষ্য--সেইরপ শরস্বরূপে খিনি 

অবস্থিত, ধিনি তচর জীব, খেচর জন্ত এবং গ্রাহ প্রভৃতি জনচরকেও ভোগ-মোক্ষ 
প্র্দান করেনঃ তোমার সেই বিশাল চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥ 



শক্বরা চার্য্য-গ্রন্থমাল৷ ২৭ 

অহোক্মৃতং সমং শ্রন্তং মহেশকেশজাতটে, 

কিরাতসূতবাড়বেষু পণ্ডিতে শঠে । 
সুরস্তপাঁপতাপহারি সর্ববজস্তূশন্মদে, 

ত্বদীয়পাদপক্কজং নমামি দেবি নর্মাদে ॥ ৮ ॥ 

_.তুম্সুত্ধাচ্ক 1-হে সর্বজীবন্পথবিধায়িনি দেবি নর্মাদে, তোমার এই অমৃত 

( জল) গোদাবরীতটে, কিরাত, সত ও বাড়ব জাতিতে এবং পণ্ডিত ও শঠে সর্বত্র 

পমান, ইহা শান্গে শত হইয়াছে, অতএব তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৮॥ 

ইদস্ত নর্দাষ্উকং ভ্রিকালমেব যে সদ1, 
পঠস্তি তে নিরন্তরং ন যাল্তি ছুর্গতিং কদ।। 
সুলভ্যদেহদুলভং মহেশধামগৌরবং, 
পুনর্ভবা নরা ন বৈ বিলোকষন্তি রৌরবম্ ॥ ৯ ॥ 

ইতি নর্ম্মদাষউটকস্তোত্রং সম্পুর্ণম্। 

জন্পআাক্ক /--দেবি! যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালাদি সন্ধ্যাত্রয়ে 

তক্তিপূর্বক এই নর্মদাষ্টক পাঠ করে, সে কাচ ছুঃখভোগ করে না, এই নিত্য 

লভা দেহে দুল্লভ মহেশ্বরলোকের গৌরবলাভ করে, আর সেই বাক্তি পুনর্ধার 
সংসারযাতন! ভোগ করে ন। এবং কখনও তাহার নরকদর্শন হয় না! ॥ ৯ ॥ 

নর্মদাষ্টক-স্তোত্র সম্পূর্ণ । 

পুফরাউক-স্তোত্র | 
শরিয়া যুতং ভ্রিদেহ-তাপ-পাপ-রাশি-নাশকং 

মুনীন্দ্র-সিদ্ধ-সাধ্য-দেব-দানবৈরভিষ্টতম। 
তটেহস্তি ষজ্ঞপর্ববতম্য মুক্তিদং স্ুখাকরং 

নমামি ত্রচ্গপুক্ষরং *% স-বৈষণবং স-শঙ্করম্ ॥ ১॥ 

অতঅন্যুহ্যাচ্ট ।--ধিনি জীমান্, যিনি স্থুল হুশ ও কারণদেহস্থ আধ্যাত্মিক, 

* ভাবানামের অনুকরণে “বৃদ্ষপুক্ষরষ্ঠ উচ্চারণ দ্বার ছন্দোদোহ নিবারণীয়। ব্রজলাল-্" 
হিচ্ুম্থানে বৃলাল উচ্চারিত হয়। 



২৮ শঙ্বরোচার্য্য-গ্রস্থমাল! 

আধিদৈব ও আধিভৌতিক এই তাপত্রয় ও পাতকপুঞ্জ বিনাশ করেন 

খবিশ্রেষ্ঠগণ, সিদ্দবৃন্দ, সাধাগণ ও সুরানুরগণ ধাহার ব্তব করেন, ধিনি 
যজ্ঞশৈলের তটদেশে অধিষ্ঠিত, যিনি মোক্ষপ্রদ ও সুখের আকর, সেই স-বৈষ্ণব 
সশঙ্কর ব্রন্ধপুফরকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥ 

সদূর্ভমাসগুবরপঞ্চবাসরে বরাগতং, 
তদন্যথান্তরিক্ষগং স্ৃতন্ত্রভাবনানুগমূ। 

যদদ্বুপানমজ্জনং দৃশাং সদাম্ৃতাকরং, 

নযামি ব্রন্মপুক্ষরং সবৈষ্ণবং সশঙ্করম্ ॥ ২॥ 

অন্যুত্বা্গ ।-_ধিনি পুণ্য কার্ঠিকমাসের গুরুপক্ষীয় (অন্তিম) পঞ্চাদবসে 

প্রান্রভূতি হন, তত্ডিন্ন অন্য সময়ে গগনমার্গে অধিষ্ঠান করেন, একাগ্রচিন্তে ধ্যান 

করিলে ধীহাকে লাভ করা যায়, ধাহাতে স্নান বা ধাহার জল পান এবং দর্শন 

করিলে সুখলাভ হয়, সেই স-বৈষঃব স-শঙ্বর ব্রহ্মপুষ্করকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥ 

ত্রিপুষ্ষর ত্রিপুক্কর ত্রিপুক্ষরেতি সংস্মরেত, 

স্দূুরদেশগোহপি যস্তদঙ্গপাপনাশনমূ। 
প্রপন্নদুঃখতঞ্জনং হুরঞ্জনং স্থধাকরং 

নমামি ব্রহ্মপুক্ষরং সবৈষ্ণবং সশঙ্করমূ ॥ ৩ ॥ 

অসন্পন্বাদ্ক 1_ ম্দুরদেশে অবস্থান করিয়াও যে বাক্তি “ত্রিপুক্কর, ত্রিপুষ্ষর, 

ন্িপুষ্ষর' এই নাম স্মরণ করে, তাহার শরীরস্থিত যাবতীয় পাতক বিলম্ন প্রাপ্ত 
হয়। যিনি আশ্রিতজনের ক্লেশ দূর করেন, ধিনি নকলের চিত্তরঞ্জন করেন এবং 

যিনি অমৃত্তের আধার, দেই স-বৈষুব স-শঙ্কর বক্ধপুষ্করকে প্রণাম করি ॥ ৩॥ 

মকণুমন্কণো পুলস্ত্যকণ্ পর্ববতা-সিতা, 
অগন্ত্যভার্গবৌ দরধীচিনারদে৷ শুকাদয়ঃ। 

স-পদ্মতীর্ঘপাবনৈক-দৃষ্টয়ো দয়াকরং, 
নমামি ত্রহ্মপুক্ষরং সবৈষ্ণবং সশঙ্করম্ ॥ ৪ ॥ 

. আন্ম্যাদ্ত মক, মঙ্কণ, পুলত্তয, কথ, পর্বত, শুরু প্রস্ভৃতি- খষি- 

গথ নিজ নিজ জনপাবন দৃষ্টি-_-যে পন্প ( পুষ্কর ) তীর্ঘে একমাত্র নিবন্ধ রাখিয়াছেন, 
করুণার আকর সেই স-বৈষণব স-শঙ্কর ব্রহ্গপু্ধরকে প্রণাম করি & ৪ ॥ 



শঙ্করা চাষ্য-গ্রন্থমালা ২৯ 

দা পিতামহেক্ষিতং বরাহবিষুনে ক্ষিতং, 
_.. থাহমরেশ্বরেক্ষিতং হ্রান্থবরৈঃ সমীক্ষিতম | 
ইহৈব ভূক্তিমুক্তিদং প্রজাকরং ধনাকরং, 

নমামি ত্রহ্মপুক্ষরং সবৈষ্ণবং সশঙ্করম্ ॥ ৫ ॥ 
ভ্ন্নুল্লাদক 4--পিতামহ ত্রহ্ধা, বরাহরূপী হরি, সুরপতি ইন্দ্র ও অপরাপর 

দেবদানবের! নিরস্তর ধীহাকে দর্শন করেন) যিনি ইহধামেই তুক্তি, মুক্তি, 
সন্ততি ও ধ্ষসম্পত্তি প্রদান করেন, সেই স-বৈষব স-শক্কর ব্রদ্ধপুফরকে প্রণাম 

করি ॥ ৫ ॥ 

ত্রিদপ্ডি-দ্ডি-বণিভিস্তপস্থিভি: % হৃসেবিতং, 
পুরার্দচন্দ্রপ্রাপ্ত 1 দেবনন্দিকেশ্বরাভিধৈ:। 

স-বৈদ্ভনাথ-নীলকণ্-সেবিতং স্তধাকরং, 

নমামি ত্রহ্মপু্ষরং সবৈষ্ণবং সশঙ্করম্ ॥ ৬ ॥ 
জন্রলাদক /-ত্রিদণ্তী, £ দণ্তী, ব্রঙ্ষচারী ও তাপসবৃন্দ বাহার সেব। 

করেন, অর্ধচন্ত্রধারী নন্দিকেশ্বরাখ্য দেব বাহার উপাসনা করেন, বৈস্তনাথ ও 

নীলকঞ্ঠ ধাহার সেবা করেন এবং ধিনি অমুতের আধার, সেই স-বৈষ্ণৰ স-শঙ্কর 

্রহ্মপুক্ধরকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥ 

স্ুপঞ্চধ! সরস্বতী বিরাজতে যদস্তরে, 

তখৈকযোজনায়তং বিভাতি তীর্থনায়কম্। 

অনেকদৈবপৈত্রতীর্ঘসাগরং রসাকরং 
নমামি ত্রহ্মপুফ্ষরং সবৈষ্ণবং সশঙ্করম্ ॥ ৭ ॥ 

অন্পুন্বাদক।--সরম্বতী পঞ্চমৃক্তিতে ধাহার কিঞ্চিদুরে বিরাজ করিতেছেন, 
যিনি একযোজনবিস্তুত তীর্ঘরাজরূপে শোভমান, যিনি অসংখা দৈব ও পৈত্র 

তীর্থের লমুদ্রন্বরূপ এবং ধিনি রসের আধার, সেই স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্নপুষ্করকে 

প্রণাম করি ॥ ৭ ॥ 

* তিদিদঞ্চিবক্ষচারিতাপসৈ:-_উহ। বহুসন্মত পাঠ। 
1 প্রাপ্ত স্থলে 'প্র' অথবা! “ছু পরে থাকিলে পূর্বব লঘৃবর্ণ ৰিকল্পে গরু হয়, তাই 

ছজ্জোদোষ হন নাই। 

1 ত্রিদত্তী--িনি বাজ্মনঃকারনংবমনপ্পন্ন | 



৩৬ শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমাল! 

যমাদিসংযুতো নরস্ত্িপুক্ষরং নিমজ্জতি, " 
পিতামহশ্চ মাধবোইপুযুমাধবঃ প্রসন্নতাম্। 

প্রয়াতি তৎপদং দদত্যযত্বতো। গুণাকরং, 

নমামি ব্র্মপুক্ষরং সবৈষ্ণবং সশহ্করমূ ॥ ৮ ॥ 

অসন্যুব্বাচ্গ ।-ঘে ব্যক্তি যমাদিপরায়ণ!হইয়। এই পু্করতীর্থে ্লান করে, 

হরি-হর-ব্রহ্ধা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়। অনায়াসে স্থ স্ব পদ প্রদান করিয়! থাকেন। 
আমি এতাদৃশ গুণাকর স-বৈষ্ণব স-শঙ্কর ব্রহ্মপুক্ষরকে প্রণাম করি ॥ ৮ ॥ 

ইদং হি পুক্ষরাষটকং স্থনীতিনীরজাশ্রিতং, 
স্থিতং মদীয়মানসে কদাপি মাইপগচ্ছতু | 

্রিসন্ধ্যমাপঠন্তি যে ত্রিপুক্ষরাষ্উকং নরাঃ, 
প্রদীগুদেহভূষণ। ভবন্তি মেশ-কিস্করাঃ ॥ ৯॥ 

ইতি পুষ্করাষ্টকন্তোত্রং সম্পূর্ণমূ। 

তবন্যুত্বাজদ ।--এই পুষ্করাষ্টক সুনীতিরূপ কমলের আশ্রিত ) ইহা আমার 

মানসে ( মনন, অগ্দর মানসসরোবরে ) অধিষ্ঠিত ভউক, ষেন কখনও অন্টাত্র গমন 

না করে। যাহার! ত্রিসন্ধ্য এই ত্রিপুরাষ্টক স্তোত্র পাঠ করে, তাহার। দিব্য 

তেজঃপুর্ণ শরীররূপ অলঙ্কারে অলঙ্কত হই! রমাপতির কিস্করত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥ 

পুফরাষ্টকন্তোত্র সম্পূ। 

হাহাহা ০০০০ 

হনুমৎপঞ্চরত্বম্। 

বীতাখিলবিষয়েচ্ছং জাতানন্দা শ্রঃপুলকমত্যচ্ছমৃ। 

সীতাপতিদূতাগ্তং বাতাত্মজমগ্ ভাবয়ে হৃগ্ভম্॥ ১॥ 
“অন্গুন্যাদ্চ ।--নিখিল-বিষয়-বীতম্পৃহ, আননাশ্র-পুলক-শোভিত, স্বচ্ছ 

হৃদয়, সীতাপতিদু্ভাগ্রগণ্য স্বপ্ধ পবননন্বনকে ভাবনা করি ॥ ১॥ 



ঞ্করাচাধ্য-গ্রন্থমালা ৬১ 

তরুগারুণ-মুখ-কমলং করুপারস-পূর-পুরিতাঁপাঙ্গমৃ। 
সঞ্জীটবনমাশাসে মঞ্ুলমহিমানমঞ্জনা-ভাগ্যম্ ॥ ২॥ 

ন্মুন্বাদ্ক 1-ধিনি তরুণারণ-মুখকমল অর্থাৎ ধাহার মুখকমল বাল- 

হুর্যোর স্টায় রক্তবর্ণ অথবা উদ্দীরমান শ্ুধ্য যাহার মুখকমলে প্রবেশ করিতে- 

ছিলেন, বাহার অপাঙ্গ করুণারসপ্রবাহে পূর্ণ, ননোহর-মহিম-সম্পন্ন, সেই 
' মুর্তিমন ) অগ্রনা-সৌভাগোর নিকট সমাক্ অর্থাৎ শ্রীরামভক্তিপৃত জীবন প্রার্থনা 
করি ॥২॥ 

শন্বর-বৈরিশরাতিগমন্তুজ্দল-বিপুল-লৌচনোদারম্ । 

কম্বুগলমনিল-দিষ্টং বিশ্বস্তলিতোষ্ঠমেকমবলন্বে ॥ ৩ ॥ 
অনন্নুাচ্গ ।-_ধিনি কামশরের অতীত. ধাহার নয়ন-যুগল কমলদলের 

য় আম়ত, যাহার 'ষ্ঠ বিশ্বফলের সায় উজ্জ্বল, পবনের (মৃষ্তিমান ) ভাগারূপ 

সই উদার কম্মুকষ্ঠকেই একমাত্র অবলম্বন করিতেছি ॥ ৩॥ 

দুরীকৃতসীতাভিঃ প্রকটীকৃত-রাম-বৈভব-স্ফৃতিঃ | 

দারিত-দশমুখকীন্ভিঃ পুরতো মম ভাতু হনুমতো যুভি218॥ 
অন্মুবাচ্গ ।_ঘাহা হইতে সীতার বাথ দূর হইয়াছে, বাহার স্ফুর্থি 

মর্থাং প্রকাশ হইতেই শ্রীরামের প্রভাব বাক্ত হইয়াছে, দশাননের কীর্তিবিনাশিনী 

হনুমানের সেই মুর্তি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হউক ॥ ৪ ॥ 

বানর-নিকরাধ্যক্ষং রাক্ষল- % কুলকুমুদরবিকর-সদৃশম্। 

দীনজনাবনদীক্ষং পবনতপঃপাকপুঞ্জমন্্রাক্ষমূ ॥ ৫ ॥ 
ভম্লাদক 4--যিনি রাক্ষসকুলস্ববূপ কুমুদ-কুন্থমের সুযাকিরণ-তুণা 

 মানিহেতু ), পবনদেবের তপঃফলন্বরূপ, দীনজনপাপনব্রতী সেই বানরগণাধি- 

নায়ককে আমি দেখিতে পঁইয়াছি ॥ ৫ ॥ 

এত পবনস্থতস্য স্তোত্রং ঘ; পঠতি পঞ্চরত্বাখ্যম্ । 

চিরমিহ নিখিলান্ ভোগান্ তুক্তা শ্রীরামভক্তিভাগ্ ভবতি | ৬॥ 

অন্যুহ্ীজ্গ ।+-পবননন্দন্র এই পঞ্চরত্বীথা স্তোতআ যে পাঠ করে, 

 * দানব ইতি পাঠীস্তর। ৮ 



টি দারুন 

সে ইহ্জীবনে দীর্ঘকাল বিবিধ সুথভোগ করিয়া ( পরিণামে ) শ্রীরামভক্তি লাঁভ 
করে॥ ৬॥ 

ইতি শ্রীমণ্পররত্রাজকা চাধ্যন্ত শ্রীগোবিন্দভগবৎপুজ্যপাদশিষ্যন্ত ভ্ীমচ্ছক্কর- 
ভগবত; ক্কৃতৌ হম্থমৎপঞ্চরত্্ং সম্পূর্ণম্। 

গণেশতুজঙ্গ-প্রয়াত-স্তোত্র। 

রণৎ-ক্ষুদ্র-ঘণ্টা-নিনাদাভিরামং 

চলৎ-তাগুবোদ্দগুবৎ-পদ্মতালম্ । 

লসৎ-তুন্দি্লাঙ্গোপরি-ব্যাল-হারং 

গণাধীশমীশানসুনুং তমীড়ে ॥ ১। 

ন্মুজাচ্গ ।-_( শিরোমালারূপে অবস্থিত ) নুখরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্টিকা- 

নিনাদ যাহার রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে, যিনি তাগুবনৃত্যে উদ্দগুবৎ গুণ" 

সধালনে তাল প্রদান করিতেছেন, ধাহার তুন্দিল-অঙ্গোপরি সর্পসহার বিরাজ 
মান, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ১ ॥ 

ধ্বনিধ্বংসবাণালযোল্লাসি-বক্ত.ং 
স্ফুরচ্ছুণ্দণ্ডোল্লসদ্বীজপুরম্। 

গলদ্দপ্পসৌগন্ধ্যলোলালিমালং, 

গণাধীশমীশানস্ন্ুং তমীড়ে ॥ ২॥ 

, আন্না ৪শামীহার বদনোচ্চারিত রবে বীণাধ্ৰনি *বিড়ম্বিত হইতেছে, 
তাহাতে ধাহার বদনমগ্ুলউল্লিত, যিনি মনোহর শুগুদণ্ডে বীরপূর ধারণ পূর্বক 
শোভ। পাইতেছেন, &ধাহার ক্ষরিত-মদ-সৌগন্ধে ভ্রমরকুল চঞ্চলভাবে পরিভ্রমণ 
করিতেছে, সেই ঈশান্তনয় গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ২॥ 
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চঝ্ীসজ্জবারক্তরক্ত প্রসূন- 

প্রবালপ্রভাতারুণজ্যোতিরেকম্। 
প্রলম্বোদরং বক্রতুপ্তিকদস্তং, 

গণাধীশমীশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৩ ॥ 
অস্ুন্বাদ 1- প্রফুল্ল জবাপুষ্পের স্তায় ধাহার কাস্তি লোহিতবর্ণ ; যিনি 

রক্তপৃষ্প, প্রবাল ও প্রাতঃকালীন অরুণের ন্তায় অদ্বিতীয় জ্যোতিংস্বূপ, যিনি 

লন্বোদর, ধক্রুতু্ড এবং একদস্ত, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেৰকে স্তব করি ॥ ৩॥ 

বিচিত্রন্ফ্রদ্রত্বমালীকিরীটং, 
কিরীটোল্লসচ্চজ্রেখাবিভূষম্। 

বিভূষৈকভূষং ভবধবংসহেতুং 
গণাধীশমীশানসুনুং তমীড়ে ॥ ৪ ॥ 

অন্মুশবাচ্গ ।-_যিনি মস্তকে বিচিত্র জ্যোতিশ্য়ী রত্বমালা ও কিরীট 

ধারণ করিতেছেন, ধাহার ভাল-তটে দেদীপ্যমান শশিকল। বিভৃষণরূপে সুশোভিত, 
যিনি ভূষণসমূহের একমাত্র ভূষণ ও ভববন্ধনবিমোচনের মূলীভূত, সেই ঈশান-তনয় 
গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৪ ॥ 

উদঞ্চদৃভুজা বল্পরীদৃশ্যমূলো- 
চ্চলদৃজ্রেলতাবিভ্রমন্রাজিতাক্ষম্ % । 

মরু্হ্বন্দরীচামরৈঃ সেব্যমানং, 
গণাধীশমাশানসূনুং তমীড়ে ॥ ৫ ॥ 

অন্নু্া্গ ।--(চামরব্যজনকালে শ্ুররমণীগণের ) বাছলতা৷ উর্ধভাগে 
সমুত্তোলিত হওয়ায় তাহার মূল দৃশ্ হয়, তংপ্রসক্গে সঞ্চালিত জ্রলতা-বিভ্রমে যাহার 
নয়ন শোভা পাইয়! থাকে, চামরবীজন দ্বারা সুররমণীগণ-সেবিত, সেই ঈশানতনয় 

গণপতিদেবকে স্তব করি ॥ ৫ ॥ 

স্করন্িষ্রালোলপিঙ্গাক্ষিতারং, 
কপাকোমলোদারলীলাবতারমূ। 

শপ পাস শো 

* অ্রাজাক্ষম্ পাঠান্তর | 

১মস্৫ 
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কল,বিন্দুগং গীয়তে যোগিবর্ষ্যৈ- 

গঁণাধীশমীশানসুনুং তমীড়ে ॥ ৬॥ 

অঅন্যুলাচগ ।-বাহার নেত্রতারকা জ্যোতিবিমণ্ডিত, কঠোর, চপল ও 

পিঙ্গবর্ণ ) যিনি দয়া) মার্দব ও ওঁদাধ্যের লীনাবতারশ্বর্ূপ এবং যোগিপ্রবরগণ 

বাহাকে কল! ও বিন্দৃস্থিত বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই ঈশানতনয় গণপতিদেবকে 

স্তব করি ॥ ৬॥ 

মমেকাক্ষরং নির্মলং নিবিকল্পৎ, 
গুণাতীতমানন্দমাকারশুন্যম্। 

প্রং পাঁরঙ্গোীরমাঁসায়গর্ভং 

বদন্তি প্রগল্ভং পুরাণং তমীড়ে ॥ ৭ ॥ 

অসন্মুলাগ ।_্বাহীকে একাক্ষর, বিমল, বিকল্পরহিত, ত্রিগুণের অতীত, 

আনন্দময়, নিরাকার, পরম পাঁর ও গ্রাণবস্বব্ূপ, বেদগর্ভ.এবং পুরাতন পুরুষ 

বলির (মুনিগণ ) স্পর্ষ।-সহকারে কীর্তন করেন, সেই ঈশানন্দন গণপতিদেবকে 

স্তব করি ॥ ৭॥ 

চিদ্ানন্দসা ন্দ্রাঁয় শান্তায় তুভ্যং 

নমো বিশ্বকতেচ হত্রেচি তুভ্যযৃ। 

নমোইন স্তলীলায় কৈবল্যভাসে, 

নমে। বিশ্ববীজ প্রসীদীশসুনো ॥ ৮ ॥ 

অন্পন্াগ ।-হে জগংকারণ ! তুমি চিদালন্দঘন ও শান্তমৃত্তি ; তোমীকে 

প্রশীন করি। তুমি বিশ্বচরাচরের কর্তা ও হর্ভাী; তোমাকে প্রণীম করি ) তুমি 
অনন্ত লীলানর, কৈবল্যপ্রকা, তোণাকে এণাম করি। হে ঈশানসনো ! 
আমার প্রতি প্রনন্ন হও ॥ ৮॥ 

ইমং স্বস্তবং প্রাতরুথায় ভক্ত্যা 

পঠেদ্যস্ত মর্ত্যো লভেৎ সর্ববকামান্। £& 
পাশ 

* 'লিভেতেঠজাতম্ঃ পাঠ নান । 
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গরণশপ্রসাদেন সিধ্যন্তি বাচেো 
* গণেশে বিভৌ ছুলভং কিং প্রসন্নে ॥৯॥ 

ইতি গণেশভুজঙ্গগ্রয়াতস্তোত্রং সম্পূর্নমূ। 

অন্াদ ।-_ প্রভাতে গাত্রোথান পুরঃনর তক্তিণান্ হইয়া যে মানব 

এই উত্তম স্তব পাঠ করে, তাহার সর্ধাভীষ্টলাভ হয় এবং গজাননপ্রমাদে সে 

ব্যক্তি বাকৃপিদ্ধি লাভ করে। বিহু গণপতিদেব প্রসন্ন হইলে কোন্ বস্ত 

ছুলভ হয় ইঁ ৯॥ 

শিব-ভূজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্র। 
শ্রীগণেশার নমঃ। 

গলদ্দানগণ্ডং মিলদ্ভূ গথণ্ডং, 
চলচ্চারশুগুম্ জগন্রাণশৌগুম্ । 

লসদ্দন্তকাণ্ডং বিপদ্ভঙ্গচণ্ড* 

শিব-:প্রম-পিগুং ভজে বক্রতুগ্ডম্ ॥ ১॥ 

অন্ন 1-( গণেশ সর্বাগ্রে পুজা বলিয়া এই শিব-স্তবের প্রথমেহ 

গণেশের বন্দনা কর! হইয়াছে) ধাহার গণ্স্থল হইতে নিরন্তর মদবারি ক্ষরিত 

হইতেছে ও এ মদগন্ধে ভূঙ্গগণ মিলিত হওয়াতে বাহার ম্চারু শুও অনবরত 

চঞ্চল হইতেছে, জগতের পরিত্রাণকার্যে ধিনি নিরত নিরত আছেন, ঘিনি কাগ- 

তুল্য অর্থাৎ বাণের স্তায় দন্ত ধারণ করিয়াছেন, ধিনি জগতের বিপদ্.ধিনাশে 

প্রচগ্ুশক্তি এবং মহেশ্বরের পরমপ্রেম।স্পদ, সেই বক্রতুণ্ড গলাননকে ভক্ত 

করি ॥ ১॥ " 

অনাদ্যন্তমাদ্যং পরং তত্মর্থ 

চিদাকারমেকং তুরীয়ং তবমেয়ম্। 

হরিত্রহ্গম্থগ্যং পরত্রন্মরূপং, 

মনোবাঁগতীতং মহ শৈবমীড়ে ॥ ২॥ 

অন্নুব্খাল্ 4--ধাহার আদি নাই, অন্ত নাই, অথচ ঘিনি নকলের আদি, 
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যিনি পরমতত্ববস্তঃ যিনি অপ্রমেয়, চিন্ময়, অদ্ধিতীয়, তুরীয়, হরি ও ব্রহ্গা 
যাছার অন্বেষণ করির! থাকেন, যিনি পরব্রহ্ষরূপী এবং মনোবাক্যের অতীত, 

সেই শৈবজে]াতিঃ ভজন করি ॥ ২॥ 

স্বশক্ত্যাদি-শক্তযন্ত-সিংহাসনস্থং 

মনোহারি-সর্ববাঙগরত্বাদিভূষম্। 

জটাহীন্দ্ুগঙ্গাগিশশ্থর্কমৌলিং, * 

| পরং শক্তিমিত্রং নুমঃ পঞ্চব্ক্ত মূ ॥ ৩ ॥ 

অন্ক্লল্রাদত ।--যিনি আধারশক্তি প্রভৃতি পীঠদেবতা। এবং গীঠশক্তি দ্বার 

রূমণীয় সিংহাননে সংস্কিত আছেন, ধাহার সর্ধাঙ্গ মনোহর রত্বাদিতৃষণে সমল- 

সত; জটাভার, সর্পময় আপীড়, ইন্দুকলা9 গঙ্গা, অগ্নি, চন্্র, হুর্য্য ( নয়নত্রয়রূপে ) 

ধাহার উত্তমাঙ্গে বিরাজিত, সেই আগ্ভাশক্তিহচর পরাৎপর পঞ্চবন্ত,কে স্তব 

করি ॥ ৩॥ 

শিবেশানতৎপুরুষাঘোরবামা- 

দ্িভিব্রন্মভিহ্নন্ুখৈঃ ষড়ভিরলৈ£। 
অনোৌপম্যষট্ত্রিংশতং তত্ববিগ্ঠা- 

মতীতং পরং ত্বাং কথং বেত্তি কো বাঁ ॥ ৪ ॥ 

জম্ম ।--হে শিব ! ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব আদি ( সষ্ভো- 

জাত) পঞ্চ ব্রক্গমন্ত্র এবং হ্ৃদয়াদি বড়ঙ্গমন্ত্রে উপলক্ষিত তোমার ফট্ত্রিংশৎ 

তত্ব নিরুপম, 1 তুমি তত্ববিস্তার অতীত পরাৎপর ; তোমাকে কিরূপে জানা যায়, 

কেই বা জানিতে পারে ? ॥ ৪ ॥ 

প্রবালপ্রবাহপ্রভাশোণমদ্ধং £ 

মরুত্বন্মণিশ্রীমহঃশ্যামমদ্ধমূ। 

* পাঙ্গাঙ্থি' ইতি পাঠাত্তর | 

1 (১) শিব (২) শক্তি (৩) সদাশিব (8) ঈশ্বর (৫) তুঙ্গবিধা! (৬) মায়া (৫) কলা (৮) বিদ্যা 
(১) বাকা (১০) অহঙ্কার (১১) কাল (১২) নিযলতি (১) প্ররুতি (১৪) পুরুষ (১৫) বুদ্ধি (১৬) মন 
এবং দশ ইই্্রিক্ন। পঞ্চ বিষয় ও পঞ্চতৃত। এই যট্ত্রিংশৎ তন্বের বিবরণ প্রাণতোবণীতে র্টবা। 

£ তুষার়প্রবাহ্প্রভাশুত্রমর্ধম্।--পাঠাত্তর | 
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| গুণস্যুতমেকং বপুশ্চৈকমস্তঃ, 
৮ স্মরামি ম্মরাপভিসংপতিহেতুম্ ॥ ৫ ॥ 

অন্তন্যাচ্গ ।__যাহার শরীরের অন্ধ নূতন পল্লবসমূহের ন্তায় রক্তবর্ণ এবং 

অপর অর্ধ ইন্দ্রনীলমণির স্যার শ্রীম্পন্ন সমুজ্জবল শ্তামবর্ণণ এই উভয় অর্ধে 

ঘটিত গুণনিবদ্ধা একদেহধারী, ন্মগবিনীশন এবং ম্মজনক ( হরিহর- 

রূপী এক তবৰকে অন্তরে স্মরণ করি। (শিবের চণ্ডেশ্বরমুণ্তি রক্তবর্ণ, 

হরিহরমূত্তিতে তাহার বর্ণনা করা হইরাছে )। পাদটাকার লিখিত প্টুঠান্তরে, 

হরিহরমুর্তির অর্দাংশে শুভ্রবর্ণ হইবে । মহাদেব যে ম্মরকে বিনাশ করিয়া 

ছিলেন, তাহ! পুরাণ প্রসিদ্ধ এবং প্রহ্য়রূপী কামদেবের পিতা৷ বলিয়া (সৃষ্টিকর্তা 

বলিয়া-_-ইহাও অনেকে বলেন ) নারারণও ম্মরজনকরূপে কথিত ॥ ৫ ॥ 

স্ব-সেবা-সমায়াত-দেবাস্থরেন্দ্রী- 

নমন্মৌলি-মন্দার-মালাভিষক্তম্ ! 
নমস্তামি শস্তো! পদাস্তোরুহং তে, 

ভবাস্তোধিপোতং ভবানীবিভাব্যম্ ॥ ৬ ॥ 

অন্পুাচ্গ ।-হে শন্তে।! তোমীর সেবার জন্য সমাগত সুরশ্রেষ্ঠ ও 

অসুরশ্রেষ্ঠগণের আনম মৌলিম্বলিত মন্দারমালানঙ্গত, ভবসমুদ্রের পোত- 
স্বরূপ, ভবানীবিভাবনীযন, তোমার চরণপদ্নকে প্রণাম করি ॥ ৬ ॥ 

জগন্নাথ মন্নাথ গৌরীসনাথ, 
প্রপন্নান্নুকম্পিন্ বিপন্নাত্তিহারিন্। 

মহঃন্তোমমূর্তে সমস্ভৈকবন্ধো, 

শমস্তে নমস্তে পুনস্তে নমোহস্ত ॥ ৭ ॥ * 
অস্ুন্াদ্ত +-হে গৌরীসনন্থিত শস্তে!! তুমি জগতের নাথ, স্বৃতরাং 

আমারও নাথ। তুমি শরণাপন্ন ব্যক্তির প্রতি কূপ করিয়। থাক, তুমি বিপন্ন 
ব্যক্তির বিপদ্ হরণ কর, তুমি জ্যোতি্দয়মৃত্তি এবং অখিল জনের একমাত্র 
ব্ধু। তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৭॥ 

মহাদেধ দেবেশ দেবাদিদেব, 

স্মরারে পুরারে যমারে হরেতি। 
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ক্রবাণঃ স্মরিষ্যামি ভক্ত্যা ভবন্তং 
ততো মে দয়াশীল দেব প্রসীর্দ ॥ ৮ ॥ 

অসন্মুবাল 1-হে মহাদেব! হে দেবেশ, হে দেবাদিদেব, হে ম্মরারে, 
হে পুরারে, হে মুত্রাঞ্জর, হে হর, এইরূপ বলিতে বলিতে ভক্তি সহকারে আপ- 

নাকে স্মরণ করিব, হে দরানর় দেব, তাহাতে আমার প্রতি প্রনন্ন হও ॥৮॥ 

বিরূপাক্ষ বিশ্বেশ বিগ্ভাঁদিকেশ, 

ত্রয়ীমূল শস্তে। শিব ত্র্যন্ঘক ত্বয়। 

প্রসীদ স্মরস্তে! হি পশ্যাহৰ পুণ্য, 

ক্ষমন্বাপ্র,হীতি ক্ষপা হি ক্ষিপাম ॥ ৯ 
অসন্ুযবা ।- হে বিরূপাক্ষ ! হেবিশ্বেখন ! হে বিছ্াদি কলার অধীশ্বর ! 

হে শন্তে।! তুমি বেদ সকলের মুলীভূত$ হে শিব! তৃমি ত্রিনেত্র, তুমি প্রসন্ন 

হও, পরিত্রাণ কর) মংপ্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ কর, আনাকে রক্ষা কর 
ও আমাকে পোষণ কর। হে বিশ্বনাথ! আমার অপরাধ ক্ষন! কর এবং 

আমাকে আল্মনাৎ কর, এইরূপ স্মরণ করিতে করিতে যেন বহু নিশা অতি- 

বাহিত করিতে পারি ॥ ৯॥ 

ত্বদন্যঃ শরণ্যঃ প্রপনস্য নেতি, 

প্রসীদ ম্মরত্যেব হন্যাস্ত দৈন্যমৃ। 
ন চেত্তে ভবেন্তক্তবাৎসল্যহানি- 

স্ততো মে দয়ালে! দয়াং সন্নিধেহি ॥ ১০ ॥ 
অন্সুলীদক /-হে কপাময়! তুমি ব্যতীত প্রপন ব্যক্তির আর কেহ 

শরণা নাই, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, এই প্রকারে তোমাকে ম্মরণ করিলেই 

তুমি (তদবস্থিত) দন্ত হরণ করিয়া থাক, নতুবা তোমার ভক্তবাৎসল্যের 

ছানি হইতে পারে, অতএব তুমি আমাকে কৃপা অর্পণ কর ॥ ১০ ॥ 

অয়ং দানকা লত্ত্রহং দানপাত্রং 

ভবামাথ দাত! তৃদন্যং ন যাচে। 

ভবন্তক্তিমেব স্থিরাং দেহি মহাং) 

কৃপাশীল শস্তো কৃতার্থোহম্মি তম্মাৎ ॥ ১১ ॥ 
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অন্পুন্বাুত হে নাথ! ইহা দানের কাল, আমি দানের পাত্র 

আপনি দাতা% আপনা ব্যতীত আমি অন্য কাহার নিকট যাল্কা করি না) 

অতএব আপনার প্রতি অচল! ভক্তিই আমাকে দান করুন। হে রুপাময়! 

শন্তে। ! আনি তাহাতেই অচিরে কৃতার্থ হইব ॥ ১১ ॥ 

পশ্ডং বেৎসি চেন্মাং তমেবাধিরূটুঃ, 

কলঙ্কীতি বা মুদ্ধি, ধসে তমেব। 

ছ্বিজিহবঃ পুনঃ সোহপি তে কণ্ঠভূষা, 
তুদঙগীকৃতা? শর্বব সর্বেহপ্যবন্যাঁঃ ক্ষ ॥ ১২॥ 

অসন্মুীচগ ।--হে শর্ধ! আমাকে যদি পশু বিবেচনা কর, তুমি তো! 
তাহাতে আরে!হণ করিগ়াই আছ অর্থাৎ পশু বলিয়া দ্বণা করিতে পার না। 

যদি আমাকে কলম্কী বলিরা বিবেচনা! কর, তাহা! হইলেও তাহাকে তৃমি 

নজ মন্তকে ধারণ করিতেছ ; অর্থাৎ চন্দ্র কলঙ্কী, তাহাকে যখন উত্তশাঙ্গে 

স্থান দিয়াছ, তখন কলঙ্কী বলিগ। আগাকে ত্যাগ করিতে পার না । যদি আমাকে 

ছিজিহ্ব (খল ও সর্প) মনে কর, ্ইে ছিজিহ্বও তে! তোমার কণ্ঠের ভূষণ 
সকল অধগ্তকে অর্থাৎ অধন্থকেই যে তুমি আপনার করিয়াছ, (তবে আমাকে 
আপনার না৷ কঠিবে কেন?) পাঠান্তরের অনুবাদ_তুদ্দ আত্মীর করিয়। লইলে 
সকলেই ধন্য হই থাকে ॥ ১২ ॥ 

নশরোমি কর্তং পরদ্রোহদ্শং, 

কথং প্্ীয়নে তং ন জানে গিরীশ | 

তথ৷ হি প্রসন্নোইসি কম্াপি কাস্তা- 
স্থতদ্রোহিণো! বা পিতৃদ্রোহিণে! বা ॥১৩॥ 

জন্্রক্রাদত /-হে গিরীশ ! আমি প্রদ্রোহ করিতে সমর্থ নহি, অতএব 

তুমি কিরূপে মংপ্র'ত প্রনগ্ন হইবে, তাহা জানি না । কারণ, শুনিগ়াছি, তুমি কেন 

কোন স্ত্রীপুজদ্রোহী ও পিতৃদ্রোহীর প্রতি প্রমন্ন হইয়াই। (অধিক ছুঃখীর প্রতি 

দয়ালুর দয়! অধিক হয়) অধিক দোষী সন্তানের প্রতি মাতার করুণ! অধিক হয়, 

এইরূপ শিবও কৃপাপরবশ হইয়! গুরুতর পাপীকে উদ্ধার করিয়াছেন। সাধু ভক্ত 
ঈষৎ অভিমানভরে এবং সভয্বে এই শ্লোক দ্বার! স্তব করিয়াছেন )॥ ১৩॥ 

* সর্ব ণি ধন্যাত পাঠান্তর | 
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স্তুতিং ধ্যানমর্চাং ষথাবদ্বিধাতুং, 

ভজন্নপ্যজানন্মহেশাবলম্মে ! 

ত্রসম্তং স্থতং ভ্রোতুমগ্রে যুকণ্ডো- 

ধমপ্রাণনির্বাপণং ত্বৎপদাজম্ ॥ ১৪ ॥ 
অন্মুনাঙ্গ ।-হে মহেশ! আমি তোমার স্ততিঃ ধ্যান ও অর্চনা 

যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে অনভিজ্ঞ ভক্ত হইলেও ভীত মার্কগ্ডয়েকে রক্ষা! করিতে 
অগ্রে আবিভূতি শমন-জীবন-হারী ত্বদদীয় পদকমলকে অবলম্বন করিতেছি ॥ ১৪ ॥ 

অকণ্টে কলঙ্কাদনঙ্গে ভূজঙ্গাদপাণৌ কপালাদভালেহনলাক্ষাৎ | 
অমৌলৌ শশাঙ্কীদবামে কলত্রাদ্হং দেবমন্যংন মন্যে ন মন্যে ॥১৫| 

ইতি শ্রীশিবভূজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রং সমাপ্তম্। 

অন্যু্বীচ্গ ।__ধাহার কণ্ঠে কালিমা নাই, অঙ্গে সর্প নাই, করে নর- 

কপাল নাই, নয়নে অনল নাই, মৌলিদেশে শশাঙ্ক নাই এবং বামভাগে কলত্র নাই, 
তাহাকে আমি ইষ্টদেব বলিগ্জা স্বীকার করি না, স্বীকার করি ন! অর্থাৎ যিনি 

নীলক্, তৃজঙ্গভূষি তবিগ্রহ, নরমুণ্ডধারী, অনলাক্ষ; চন্দ্রমৌলি এবং বামভাগে 
শক্তিসমন্থিত, তিনিই আমার দেবতা ॥ ১৫ ॥ 

ইতি শিবভুজন্ প্রয়াতস্তোত্র সমাপ্ত । 

শিবপধ্চাক্ষর-স্তোত্র | 
গণেশায় নমঃ | 

নাগেন্দ্রহারায় ভ্রিলোচনায় * ভলম্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায় | 

নিত্যায় শুদ্ধায় দিগন্বরায়, তন্মৈ “ন*কারায় নমঃ শিবায় ॥ ১॥ 
অন্দন্বাদ্র £-শ্রীমচ্ছস্করাচার্ধ্য “নমঃ শিবাদ্রশ এই মন্ত্রগত নকারাদি 

* যদ তীব্রপ্রযত্বেন সংযোগাদেরগৌরবম্ 

৪ ন চ্ছনোভজ ইত্যাহস্তদ! দোষায় শুরয়ঃ ॥ 
এই প্রমাগামুসারে তুলোচন!র এইরূপ উচ্চারণ দ্বার! ছন্দোভঙ্গদোষ পরিহরণীয় | কিন্ত 

তন়্শোকাদি ব্যতীত স্তবার্দি স্থলে দ্ররত উচ্চারণপ্রযত্ব অনাবগ্ভক), এই জগ্ক এবং 'ন? ও ॥ন!! 

বতেছ হওয়ায়--'নগেন্্রজাপতাধুশে ক্ষণায় এই পাঠ সমীচীন । 
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পঞ্চাক্ষরের মাধ্ুমময প্রদর্শনপূর্ব্বক কৈলাসপতি ভগবান্ মহেশ্বরের স্তব করিতে- 
ছেন )। ধিনি কণ্ঠে নাগেন্্রহার পরিধান করিয়াছেন, ধিনি ভ্রিলোচনঃ যিনি ভ্ম 
লেপন করিয়া অঙ্গরাগ করেন, ঘিনি মহেশ্বর ( পরমাত্মরূপী ), যিনি নিতা, 

শুদ্ধ, দিগম্বর, সেই “ন”কারাত্মক শিবকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥ 

মন্দাকিনী-সলিল-চন্দন-চচ্ছিতায়, নন্দীশ্বর-প্রমথনাথ-মহেশ্বরায় । 
মন্দ্র-পুষ্প-বহুপুষ্প-স্থপুজিতায়, তস্মৈ “ম”কারায নমঃ 

রি শিবায় ॥২॥% 
আল্পনা |--বাহার অঙ্গ নন্নাকিনীবারি ও চন্দন দ্বারা অন্ুলিপ্ত, যিনি 

নন্দীর ঈশ্বর, যিনি প্রমথগণের অধিপতি, যিনি মহেশ্বর (ক্রহ্মরূপী) এবং 

মন্দারকুন্থম প্রক্ততি নানারূপ পুষ্প দ্বাক্না দেবগণ বাহার পূজ। করেন, সেই 

'ম'কারাত্মক শিবকে ননস্কার করি ॥২॥ 

শিবায় গৌরা-বদনারবিন্দ-সুধ্য।য় দক্ষা ধ্বর-নাঁশকায়। 
গ্রীনীলকণ্টায় বৃধ্বজার়, তস্মৈ শি"কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥ 

জম্কুল্বাদ্ক 1--ধিনি সর্বদা জগতের নঙ্গলবিধান করিতেছেন, যিনি 

আদিত্যবৎ গৌরীর বদপকমল প্রকাশ করেন, যিনি দক্ষষজ্ঞ ধ্বংদ করিয়া- 

ছিলেন, ( সমুদ্রমন্থনকালে বিষপানে ; বাহার কে কালিম! হইঙ্নাছে এবং 

যিনি বৃষবাহনে গমন করেন, সেই 'শিকারাত্মক (শিবকে নমস্কার ॥ ৩ ॥ 

বশিষ্ঠকুত্তে ঘবগোৌতমা ধ্য-ৃনীন্দ্রদেবাপিতশেখরায় | 1 
চন্দ্রার্কবৈশ্বানরলোচনায়, তন্মৈ “ব'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥ 

অম্ম্বাদক /--বশিষ্ঠ, অগন্তা, গোতম প্রমুখ মুনীন্ত্রগণ এবং দেবগণ 
যাহাকে শিরোমাল্য অর্পণ দ্বার পূজা করিয়া থাকেন, চন্দ্র, নুষা এবং অগ্নি 

যাহার নয়ন) সেই “ঝকারাজ্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৪ ॥ 

ক্ষ স্বরূপায় জটাধগাঁয়, পিনাক-হস্তায় সন1তনায় | 

দিব্যায় দেবায় দিগন্রায়, তন্মৈ য'কারায় নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥ 

অন্মন্বাদত ।-_যিনি বক্ষরূপী ( যক্ষরাজ কুবের যাহার অভিন্নরূপ সথা ), 

* এইম্োকে উপজাতিচ্ছন্ম;। প্রথম তিন চরণ 'বনস্ৃতিলক') শেষ চরণে ইইন্তরবন্তরা | 
এইরূপ উপজাতি কচিৎ দৃষ্ট হয়। 

1 দেবাচ্চিতশেখরায়-__পাঠান্তর | 
১ম---৬ 
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যিনি আপন মস্তকে জট! ধারণ করিয়াছেন, যাহার রে পিনাক-নামক ধঙ্ট 

বিরাজিত, যিনি সনাতন (ক্ষয়োদয়রহিত ), যিনি দিবা, দেব ও দিগম্থর, সেই 

'যকারাতআ্মবক শিবকে নমস্কার ॥ ৫ ॥ 

পধ্ধক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধো | 
শিবলোকমবাপ্পোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৬ ॥ 

ইতি শিব-পঞ্চাক্ষর-স্তোত্রং সমগুম্। 
অঞ্ল্ুল্বাদক 1- মহাপুণ্যজনক এই পঞ্চাক্ষর স্তোত্র যিনি শিব-সঙ্গিধানে 

পাঠ করেন, তিনি শিবলোকে গমন করিয়া শিবের সহিত আনন্দ লাভ 

করেন ॥ ৬॥ 

শিবপঞান্দরস্তোএ সনাপ্ত। 

শিবপধাক্ষর-নক্ষত্রমালা-স্তোত্রমূ। 
[ সপ্তবিংশতি মুক্তীর বে মালা, তাহার নাম নক্ষত্রমা'লা, এহ স্তোত্রমালায় 

সপ্তবিংশতি শ্লোক, তাহা “নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাক্ষর-মন্ত্াশ্রয়ে রচিত। নমঃ 

শিবা, ইহাই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র )। 

শ্রীমদাত্মনে গুণৈকসিন্ধবে নম শিবায় 
ধামলেশধূতকোকবন্ধবে নমঃ শিবায়। 

নামা-শেষিতানমদৃভবান্ধবে নমঃ শিবায় 

পামরেতরপ্রধানবন্ধবে নম5 শিবায় ॥ ১॥ 

আম্সন্বাদত 1 শীমদাত্বা ( ১-_বিভূতিসম্পন্ন, এবং আত্মা স্বয়ং ব্রন্ধ ; ২-- 

গ্রীনিবাস নারায়ণের আত্মস্বরূপ ; ৩-_শ্রীমান্ প্রশস্তবুদ্ধিগণের আত্ম এই ত্রিবিধ 

অর্থ) গুণৈকসাগর শিবকে নমস্কার, ধাহার তেজঃকণিকার নিকট স্ুর্ধা নির্জিত, 

নেই শিবকে নমস্কার, প্রণামপরায়ণ ব্যক্তিগণের সংপারকুপ-বিনাশক শিবকে নম- 

স্কার, পামরেতরপ্রধানবন্ধু অর্থাৎ পামর ও তদিতর--নীচ ও উচ্চ সকলেরই 

* প্রধান বন্ধু অথবা সাধুজনের প্রধান বন্ধু শিবকে নমস্কার ॥ ১॥ 
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ফাল-ভীত-বিপ্র-বাল-পাল তে নমঃ শিবায় 
শুল-ভিন্ন-দুষউ-দক্ষ-ভাঁল তে নমঃ শিবায় । 

মূলকারণাঁয় কালকাল তে নম? শিবায় 
পালয়াধুনা দয়ালবাঁল তে নমঃ শিবায় ॥ ২॥ 

আন্মনাদক শপে যম-ভীত-বিপ্রবালকের (শিলাদপুক্র নন্দীর বা 

মৃুকওপুজ ₹মার্কগেয়ের ) রক্ষক, তোমার উদ্দেশে লিমঃ শিবায়'। এতুমি ছষ্ 

দক্ষ প্রজাপতির ললাটদেশ শূল দ্বার! বিদীর্ণ করিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশে 

“নমঃ শিবায়', হে কালাস্তক, তুমি মূলকারণ, তোমার উদ্দেশে “নমঃ শিবায়”, 

হে করুণা তরুর) আলবাল, এক্ষণে (আমাকে) রক্ষা কর, তোমার উদ্দেশে 

“নমঃ শিবায়+ ॥ ২ ॥ 

ইফ্ট-বন্ত-মৃখ্যদান-হেতবে নমঃ শিবায় 

ছুষ্উ-দৈত্য-বংশ-ধুমকেতবে নমঃ শিবায়। 
স্ষ্টিরক্ষণীয় ধর্ম্-সেতবে নমঃ শিবায় 
অফ্টমূর্তৃষে বুষেন্্র-কেতবে নম? শিবায় ॥ ৩ ॥ 

অন্মবাচ্গ ।-__ধিনি ইষ্ট বস্ত্র দানের মৃখা হেতু, দেই শিবকে নমস্কার, 

দুষ্ট দৈতাকুলের যিনি ধূমকেতু (বিনাশকারণ ), সেই শিবকে নমস্কার, যিনি 
সটটিরক্ষণার্থ ধর্ম-মর্ধ্যাদা-রক্ষক, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি অষ্টমৃর্তি এরং বুম" 
রাজধবজ, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ৩ ॥ 

আপদব্রি-ভেদ্-টন্ব-হুস্ত তে নমঃ শিবায় 
পাঁপহারি-দিব্যসিন্ধু-মস্ত তে নম? শিবায়। 

পাপদারিণে লঙন্নমস্ত তে নমঃ শিবায় 

শাপ-দোষ-খগুন-প্রশত্ত তে নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥ 
অস্মৃ্াচ্ ।-_হে বিপংশ্বকূপ-পর্বত-বিদারণ-টক্কপাণে, (টস্ক পাথর কাটি- 

বার অস্ত্র, শিবের হন্ডে সেই অস্ত্র আছে,__ভক্ত বলিতেছেন, ভক্তগণের দুর্ভেম্ক 

পর্বভোপম বিপৎ খণ্ডন করাই তাহার উদ্দেস্ট ), তোমার উদ্দেশে “নমঃ শিবায়”, 

তুমি মন্তকে কলুষনাশিনী গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছ, তোমার উদ্দেশে “নমঃ শিবায়”, 
হে নমস্কার-সমূহের শোভন পাত্র, তুমি পাঁপনাশক, তোমার উদ্দেশে “নমঃ শিবায়+, 
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হেশাপ দোষ-খগুনে প্রশস্ত, (অভিশপ্ত বাক্তি তোমার আরাধলায় শাগদোষ হইতে 

মুক্ত হইয়। থাকে ) তোমার উদ্দেশে “নমঃ শিবায়+ ॥ ৪ ॥ 

ব্যোমকেশ দিব্যভব্যরূপ তে নমঃ শিবায় 

হেম-মেদিনীধরেন্দ্র-চাপ তে নমঃ শিবায়। 

নামশমাত্র-দগ্ধ-সর্ব-পাপ তে নমঃ শিবায় 

». কামনৈক-তান-হদ্দরাঁপ তে নমঃ শিবায় ॥ ৫. 
ভম্মুন্বাদক হে দিবা মঙ্গলমূর্তি ব্যোমকেশ, তোমার উদ্দেশে “নমঃ 

শিবায়' | হেমময় গিরিরীজ স্থমের তোমার ধন্গুঃ ( মতম্তপুরাণাদিতে ত্রিপূরবধ 

উপাখ্যান দ্রষ্টবা ) তোমার উদ্দেশে “নমঃ শিবায। তুমি কেবল তোমার 
নাষোচ্চারণমাত্র, (উচ্চারণকর্তার) সকল পাঁপ নষ্ট কর, তোমার উদ্দেশে 
“লমঃ শিবায়? ॥ ৫ ॥ 

ব্রহ্মমস্তকা বলীনিবদ্ধ তে নমঃ শিবায় 

জিন্মগেন্দ্রকুগুলপ্রসিদ্ধ তে নম£ শিবায়। 

ব্রক্মণে প্রণীতবেদপদ্ধতে নম? শিবায় 

জিন্মকালদেহদত্পদ্ধতে নমঃ শিবায় ॥ ৬ ॥ 

অসন্যুন্বাগ | হে ব্রহগযুক্ত- ( পঞ্চখক্মনত্যুক্ত ) ঈশানাদি-পঞচশীরষ-সম্পন্ঃ 
তোমার উদ্দেশে “নমঃ শিবায় । হে নাগরাজকুগুলধারী প্রসিদ্ধ পুরুষ, তোমার 

উদ্দেশে “নমঃ শিবা । তুমি ব্রন্ধার মূর্তি ধারণ করিয়া বেদমার্গ প্রণয়ন 
করিয়াছ, (তোমার উদ্দেশে) “নমঃ শিবায়' | হে কুটিল-রুতাস্তদেহে পদাঘাত- 

বায়িন্ঃ তোমার উদ্দেশে নমঃ শিবায়” ॥ ৬ ॥ 

কামনাশনায় শুদ্ধকর্ন্মণে নমঃ শিবায়, 

সাম-গান-জায়মানশন্মণে নমঃ শিবায়। 

হেম-কান্তি-চাকচক্যবর্্মণে নমঃ শিবায় 
সামজাস্থরাঙ্গ-লব্ষ-চম্ণে নমঃ শিবায় ॥ ৭॥ 

অন্মুআাচ্গ ।-কীমবিনাশন শুদ্ধকর্ী শিবকে নমস্কার, সামগানসুখী 

শিবকে নমস্কার, স্ুবর্ণকান্তি--চাকচক্যমক় বর্ধধারী শিবকে নমঞ্কার, গজা- 

স়্চর্শাধারী শিবকে নমস্কার ॥ ৭ ॥ 
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1 
জন্ম-স্ত্যু-ঘোর-ছুঃখহারিণে নম$ শিবায় 

চিন্ময়ৈকরূপদেহধারিণে নম? শিবায়। 
মন্মনোরথাবপুত্তিকারিণে নমঃ শিবায় 
সম্মনোগতাষ কামবৈরিণে নমঃ শিবাষ ॥ ৮ ॥ 

তনু ।-_জন্মনৃত্যু-ঘোর-দুঃখহারী শিবকে নমস্কার, চিন্ময় অদ্দিতীয়- 
বূপদেহধারীস*শিবকে ননস্কার, মদীর মলোরথপুরক শিবকে নগস্কার) াধুগণের 
মনোমধো বিরাজমান মদনবৈরী শিবকে নমস্কার ॥ ৮ ॥ 

বক্ষরাজ-বন্ধবে দয়ালবে নমঃ শিবায় 

দক্ষ-পাঁণিশোভিকাঞ্চনালবে নমঃ শিবায়। 

পক্ষিরাজ-বাহ-হচ্ছয়ালবে নমঃ শিবাঁষ় 

অক্ষিফাল-বেদপূততালবে নমঃ শিবায় ॥ ৯ 

তমন্যুব্বাচ্গ ।-_কুবেরবন্ধু দয়ালু শিবকে নমস্কীর, দক্ষিণহন্তে শ্বর্ণ-ভূজার- 

ধারী শিবকে নমস্কার, গরুড়বাহন নারায়ণের মনোমন্দিরে শয়ান শিকে 

নমস্কার, (যাহার আন্তান্ত উচ্চারণস্থানের ন্যায়) তালবা বর্ণে উচ্চারণস্থান 
বেদ-ধ্বনি-পৃত, সেই ভাললোচন শিবকে নমস্কার ॥ ৯ ॥ 

দক্ষহস্ত-নিষ্ঠ-জাতবেদসে নমঃ শিবায় 
অক্ষরাত্মনে নমদ্বিড়ৌজসে নম; শিবায়। 
দীক্ষিতপ্রকাশিতাত্মতেজনে নমঃ শিবা । 
উক্ষরাজবাহ তে মতাং গতে নমঃ শিবায় ॥ ১০ ॥ * 

অস্মশ্বাদ্চ 1--বীাহার দক্ষিণ হত্তে অগ্গি অবস্থিত, সেই শিবকে নমস্কার, 
ইন্জ-মস্কৃত অক্ষরাত। শিবকে নমস্কার, দীক্ষিত ব্যক্তির হৃদয়ে আত্মতেজ:- 
প্রকাশক শিবকে নমস্কার, হে সঙ্জনের গতি বৃষরাজবাহন,; তোমার উদ্দেশে 
“নমঃ শিবায়? ॥ ১৪ ॥ 

রাজতাচলেন্দ্র-সামু-বাসিনে নমঃ শিবায় 
রাজমান-নিত্যমন্দ-হাসিনে নমঃ শিবায়। 
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রাঁজ-কোরকাঁবতংস-ভাসিনে নমঃ শিবায়' 

রাজরাজ-মিত্রতা-প্রকাশিনে নমঃ শিবায় ॥ ১১॥ 

অন্নুাচ ।--রজতপর্বতরাজ কৈলাসের সাচ্ুবাপী শিবকে নমস্কার, 
সদ। মন্দ-হান্ত-ন্ুশোভিত শিবকে নমস্কার, শশি-কলাবতংস-সমুস্ভাসিত শিবকে 

নমস্কার, রাজরাজ কুবেরের প্রতি মৈত্রীপ্রকাশক শিবকে নমস্কার ॥ ১২ ॥ 

(  দ্রীন-মানবালি-কাঁমধেনবে নম; শিবায় 

সুন-বাণ-দাহকৃ-কৃশানবে নমঃ শিবায়। 
স্বানুর!গ-ভক্ত-রত্বসানবে নম? শিবায় 

দানবান্ধকার-চগু-ভানবে নমঃ শিবায় ॥ ১২।॥ 

অন্মুহ্ীদক ।_ দীন মানবগণের কামধেন্ধু শিবকে নমস্কার, ধাহার 

নয়নাগরি কুহ্থমশরকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি নিজ 
অন্থুরাগে ভক্তগণের পক্ষে বত্র-সান্ু, সেই শিবকে নমস্কার, যিনি দানবরূপী 

অন্ধকারের পক্ষে হুয্য, সেই শিবকে নমস্কার ॥ ১২ ॥ 

সর্ববমঙ্গলা-কুচাততশায়িনে নমঃ শিবায় 

সর্বদেবতাগণাতিশায়িনে নমঃ শিবার়। 

পূর্ববদেবনাশসংবিধায়িনে নম? শিবায় 

সর্বসন্মনোজ-* ভঙ্গদীয়িনে নমঃশিবায় ॥ ১৩ ॥ 

অন্ন ।- সর্বমঙ্গলার স্তনাগ্রশায়ী (উরোদেশে শয়ান, অথব! শারী- 

শীয়যুক্ত ; শয়-_-কর, তীয় বাপার শায়, তদ্যুক্ত ) শিবকে নমস্কার, যিনি 

সর্ধদেবতাগণকে অতিক্রম করিয়াছেন, অর্থাৎ সর্বদেবশ্রেষ্ঠ, সেই শিবকে নমস্কার) 

অস্গরগণের বিনাশকারী শিবকে নমস্কার, সকল সাধুর মদনতগ্রন শিবকে 

নমস্কার ॥ ১৩ ॥ 

স্তোক ভক্তিতোহপি তক্তপোষিণে নমঃ শিবায় 

মাকরন্দসারবধিভাষিণে নমঃ শিবায়। 

“মন্মনোজ-ভচঙ্গ? পাঠাস্তর 
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একবিন্বদীনতোহপি তোধিণে নমঃ শিবায় 

নৈক-জন্ম-পাপজাল-শোধিণে নম শিবায় ॥ ১৪ ॥ 
শন্মুনাচ্গ ।__ধিনি স্বল্মাত্র ভক্তি হইলেও তাহাকে ভক্ত বলিয়া রক্ষা 

করেন, সেই শিবকে নমঞ্কার, বীহার থাকা নকরন্দসারবর্ধী, সেই শিবকে নমস্কার, 

একটিনাত্র বিনবপত্র প্রদান করিলেও (দাতার প্রতি ) ধিনি সন্তোষধুক্তঃ সেই 

শিবকে, নমস্কার, অনেকজন্মক্ত পাপরাশিকে বিনি শোষণ করিয়া লয়েন, সেই 

শিবকে নমন্ার ॥ ১৪ ॥ 

সর্বব-জীব-রক্ষণৈক-শীলিনে নমঃ শিবায় 

পার্বতী-প্রিয়ায় ভক্ত-পালিনে নমঃ শিবায়। 

ছুব্বিদগ্ধ-দৈত্য-সৈন্য-দারিণে নমঃ শিবায় 

শর্ববরীশ-ধারিণে কপালিনে নমঃ শিবায় ॥ ১৫ ॥ 
অন্নুাচ ।_-সর্বজীবের রক্ষণ বাহার প্রধান ম্বভাব, সেই শিবকে 

নমস্কার ; ভক্তপালক পার্বতীবল্লভ শিবকে নমস্কার ; ছু্দান্ত-দৈতা সৈম্যবিদারণপটু 

শিবকে নমস্কার; রজনীকরধারী কপালী শিবকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥ 

পাহি মামুমা-মনোজ্ঞ-দেহ তে নমঃ শিবায় 

দেহি মে বরং সিতাদ্র-গেহ তে নম£ শিবায়। 

মোহিতধি-কামিণী-সমূহ তে নমঃ শিবায় 

স্বেহিত-প্রসন্নকামদোহ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৬॥ 
অসন্যুাচদ ।_হে উমামনোহর-দেহধারিন্, আমাকে রক্ষা কর, তোমার 

উদ্দেশে “নমঃ শিবায়,, হে শুভ্রাচলবামিন্, আমাকে বর প্রদান কর, তোমার 
উদ্দেশে “নমঃ পিবায়, তুমি দীরুবনে খাষিকামিনীদিগকে মোহিতা৷ করিয়াছিলে, 
তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবার» স্থাতীষ্টগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়! ( তাহাদিগের ) 

কামনাপুরণকারিন্। তোমার উদ্দেশে ননঃ শিবায়” ॥ ১৬ ॥ 

মঙ্গল-প্রদায় গো-তুরঙ্গ তে নমঃ শিবায় 

গঙ্গয়া তরঙ্গিতোত্তমাঙ্গ তে নমঃ শিবায়। 

সঙ্গর-প্রবৃত্ত-বৈরি-ভঙ্গ তে নমঃ শিবায় 
অঙ্গজজারয়ে করে-কুরঙ্গ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৭ ॥ 
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অনম্ভ্ন্বাচ্গ ।-হে গোতুরঙগ (বৃষবাহন)! তুমি মঙ্গলপ্রদ, তোমার 

উদ্দেশে “নমঃ শিবায়, হে গঙ্গা-তরঙ্গিত-শীর্, তোনার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়, হে 

সমরপ্রবৃত-বৈরি-পরাজয়দক্ষ, তোমার উদ্দেশে “নমঃ শিবায়, হে কুরঙ্গহ্স্ত, 

(ধিনি এক হস্তে মৃগ ধারণ করিরা আছেন) তুমি মনোজ-শক্র, তোমার উদ্দেশে 

“নমঃ শিবায়? ॥ ১৭ ॥ 

ঈহিত-ক্ষণ-প্রদান-হেতবে নমঃ শিবায় 

আহিতাম্-পালকোক্ষ-কেতবে নম শিবা । 

দেহ-কান্তিধুত-রৌপ্য-ধাতবে নমঃ শিবায় 

গেহ-ছুঃখ-পুঞ্জ-ধুম-কেতবে নমঃ শিবায় ॥ ১৮ ॥ 

ত্ন্রন্বাচ্চ ।--বিনি ক্ণনাঞরে অভিলবিত প্রদাশের কারণ, সেই শিখকে 

লগন্গার | যিনি সাগ্রিক দ্বিজগণের পালক ও বৃষধ্বজ, গেই শিবকে নমন্কাপ। 

ঘাহায় শরীরকান্তি রজতধাতুকে নিঙ্জিত করিরাছে, মেহই শিবকে নমন্কার্প। 

যিনি গৃহবাসজনিত দুঃখপুঞ্জবিলাশে ধমকে হুন্বরূপ, নেই শিবকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥ 

্র্যক্ষ দীন-সৎ-কৃপা-কটাক্ষ তে নমঃ শিবায় 

দক্ষ-সপ্ততন্তনাশ-দক্ষ তে নমঃ শিবায়। 

ধক্ষরাজ-ভানু-পাবকাক্ষ তে নমঃ শিবায় 

রক্ষ মাং প্রপক্ন-মাত্র-রক্ষ তে নমঃ শিবায় ॥ ১৯ ॥ 

জন্বাদ্ক ।--হে ভ্রিলোচন, দীনের প্রতি তোমার কৃপা-কটাক্গ বন্তমীণ, 

তোমার উদ্দেশে 'নম£ শিবাগ, | হে দক্ষঘজ্ঞনাশন-দক্ষ, তোমার উদ্দেশে “নমঃ 

শিবায়, | হে চন্ত্র-ন্থধ্য-বহি-গোচন, তোমার উদ্দেশে “নমঃ শিবার | হে প্রপন্ন- 

নাত্রের রক্ষক) আমাকে রক্ষা কর, তোগার উদ্দেশে নন শিবাও? ॥ ১৯ ॥ 

স্স্ক-পাণয়ে শিবস্করায় তে নমঃ শিবায় 

সন্কটাজি-তীর্ণ-কিস্করায় তে নমঃ শিবায়। 

পন্ক-ভীষিতাভয়ঞ্চরায় তে নমঃ শিবায় 

পন্কজাননায় শঙ্করায় তে নমঃ শিবায় ॥ ২০ ॥ 
অন্নুন্বাদ্ /--তুমি হস্তে মৃগ ধারণ কন্িয়াছ, তুমি শুভকর, তোমার 

ডদ্দেশে “নমঃ শিবায় | তোমার) কিস্কর হইলেই সঙ্কট-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়, 
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তোনার উদেশে “নমঃ শিধার, কলুষরাশি যাহাকে ভয়চকি ত করিরাছে, তুমি 
তাহাকে৪ অন্ুয় প্রদান কর, তোমার উদ্দেশে "লনঃ শিবা” | তুমি কমল্বদন 
শঙ্কর, চোমার উদ্দেশে “নমঃ শিবায়) ॥ ২০ ॥ 

কন্মপাশ নাশ নাল-কণ্ তে নমঃ শিবায় 

শর্মাদায় নম্ম-ভম্ম-কণ্ঠ তে নমঃ শিবায়। 
নিশ্মমষি-সেবিতোপকঞ্থ তে নম$ শিবায় 

কুম্মহে নতীর্নমদ্-বিকু্ঠ তে নমঃ শিবায় ॥ ২১৭ 
আন্না 1-হে কর্্পাণনাশন নীলকগ, তোমার উদ্দেশে “নমঃ শিখায়? | 

হুমি শখদাতা, লীল! সমন্রে তোমার আক চিতাভস্ম অনুলেপন, তোদার উদ্দেশে 
'নমঃ শিবায়” | মনন্দোনবন্জিত খষিগণ তোমার ননীপস্থান আশ্রর করিয়াছেন, 
তোমার উদ্দেশে 'ননঃ শিবা? । ভে বিকুুননস্কত, আদরা বহু প্রণাম করিতেছি, 
তোমার উদ্দেশে 'নম£ শিবায়? ॥ ২১ ॥ 

বিক্টপাধিপায নত্ত্-নিঞণবে নমঃ শিবায় 
শিষ্ট-বিপ্রাহ্ৃদ হা চরিষ্ঞবে নমঃ শিবাঁয় | 

ইঞ্ট-বস্ক-নিত্য-তুষ্ট-জিষ্ণবে নম: শিবায় 
কষ্টনাশনায় লোক-জিষ্ণবে নমঃ শিবায় ॥ ২২ ॥ 

অন্ুন্যাচ্গ ।-যিনি জগতের অধিপতি, বিষণ বাহার নিকট নম্র, সেই 
শিবকে নমস্কার, যিনি শিষ্ট ব্রাঙ্মণগণের হৃদয়-গুহা সঞ্চরণনীল, সেই শিবকে 
শমক্গার। জিফ অক্জুন যাহার নিকট ইষ্ট খর প্রাপ্ত হইয়। নিত্য তুষ্টিলীভ করিয়া- 
ছিলেন, সেই শিবের উদ্দেশে নমস্কার | বিনি কর্ম্বিনাশক এবং ত্রৈলৌক- 
মধো সব্ধোত্কৃষ্ট, সেই শিবকে ননঙ্কার ॥ ২২ ॥ 

অপ্রমেয়-দিব্য-হ্থপ্রভাব তে নমঃ শিবায় 

সৎ-প্রপন্ন-রক্ষণ-ম্বভাব তে নম: শিবায়। 
স্বপ্রকাশ নিস্তলান্ুভাব তে নমঃ শিবায় 
বিপ্রডিন্তদশিতার্জভাব তে নমঃ শিবায় ॥ ২৩ ॥ 

স্বুহ্বাজ্গ ।--হে অপ্রমেয়-দিব্যপ্রভাব, তোমায় উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়” | হে 
প্রপন্সাধুজন-রক্ষণ-শীল, তোমার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায় | হে স্বএ্রকাখ, হে অতুল. 

১ম 
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জ্ঞানসম্পন্ন, তোমার উদ্দেশে “নমঃ শিবায়। বিপ্র-বালকের প্রতি তুমি করণার্্রতীব 
প্রদর্শন করিয়াছিলে, তোমার উদ্দেশে “নমঃ শিবায়” ॥ ২৩ ॥ 

সেবকায় মে মুড় প্রপীদ তে নমঃ শিবায় 
ভাঁব-লভ্য-তাবক-প্রসাদ তে নম? শিবায়। 

পাঁবকক্ষ দেব-পুজ্যপাদ তে নমঃ শিবায় 

তাবকাঁজ্যি ভক্তদর্ভমোদ তে নম: শিবায় ॥ ২৪ ॥ 

আসনুজব্রাঁদক হে মুড়, আমি সেবক, আগার প্রতি প্রপন্ধ হও, তোমার 

উদ্দেশে “নমঃ শিবার” । তোমার প্রসন্নতাই কেবল ভক্তিভাবলভাতাকে রক্ষা 

করিয়। থাকে, তোমার উদ্দেশে “ননঃ শিবার? | হে অশ্রিলো্ন, তোমার চরণ. 

দেবগণের পুজা, তৌমার উদ্দেশে নমঃ শিবায় | তোমীর চরণ-কমল-তক্তকে তি 

আনন্দ প্রদান করিয়া থাক) তোমা উদ্দেশে নমঃ শিবায়? ॥ ২৪ ॥ 

ভূক্তি-মুক্তি-দিব্যভোগ-দাঁধিনে নম? শিবায় 
শক্তি-কলিত-প্রপঞ্চ-ভাগিনে নমঃ শিবায় | 

তক্ত-সন্কটাপহার-যোগিনে নমঃ শিবায় 

যুক্ত-সম্মন-নরোজ-যোগিনে নম শিবায় ॥ ২৫ ॥ 
অন্মনাদক /-যিনি (এহিক ) ভোগ, মুক্তি এবং দিবা ভোগ দান করেল; 

সেই শিবকে নমস্কার | যিনি নিজশক্তিকল্পিত জগৎ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান) সেই শিবকে 

নমস্কার। ভক্তগণের তঃখাপহারী যোগরত শিবকে ননস্কার। যোগযুক্ত সাধুর 

হদয়কমলে ধাহার সঙ্গ সতত বর্তমান, সেই শিবকে ননদ্কার ॥ ২৫ ॥ 

অন্তকান্তকায় পাপহারিণে নমঃ শিবায় 

শীন্তমায়-দক্তি-চম্ম-ধারিণে নমঃ শিবায় | 

সন্ততাশ্রিত-ব্যথা-বিদাঁরিণে নমঃ শিবায় 

জন্ত-জাত-নিত্য-সৌখ্য -কারিণে নমঃ শিবায় ॥ ২৬ | 
অন্যুলা্গ ।- যিনি অস্তকের অস্তক ও পাপবিনাশী, সেই শিবকে নমস্কার | 

ধাহার মায়া উপশান্ত হইয়াছেঃ পরিধানে ধাহার করিচম্্, সেই শিবকে নমস্কার । 
ধিনি আশ্রিতগণের সতত ব্যথ| বিনাশ করেন) সেই শিবকে নমস্কার । যিনি 

সকল প্রাণিগণকে নিত্য সুখ প্রদান করেন) সেই শিবকে নমস্কার ॥ ২৬॥ 
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শুলিনে নমে। নমঃ কপালিনে নমঃ শিবায় 

পালিনে বিরিঞ্চিতুগ্ুমালনে নমঃ শিবায়। 

লীলিনে বিশেষরুগুমালিনে নম? শিবাঁয় 

শীলিনে নম? প্রপুণ্যশালিনে নমঃ শিবায় ॥ ২৭ ॥ 

ভম্ত্র্াদ্ক /-_শুলধারীকে নমস্কার, কপালমালীকে নমস্কার শিবকে 
নমস্কার । ধিনি পালক, বিনি রন্ধার নুণ্ডমাঁলা ধারণ করিয়াছেন, সেই শিবকে 

পমন্কার। ধিনি লীলাময় জয়া বিশেষ নরমুণগ্ডমালা ধারণ করেনঃ সে শিবকে 

নমস্কাব | যিনি প্রশস্তশীল এবং প্রকট পুণাশালী, তাঁহাকে নমস্কার দেই শিবকে 
নমস্কার ॥ ২৭ ॥ 

শিবপঞ্চাক্ষরমুদ্রাং চতুস্পদোল্লাসপগ্যমণিঘটিতাম্। 

নক্ষত্রমালিকামিহ দধদ্পক* নরো ভবেৎ সোম? ॥ ২৮ ॥ 

পরমহংস-পরি ব্রাজ কাচাধ্য গোবিন্দ-ভগবং-পূজ্যপাদস্ত 

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবত; কৃতে। শিবপঞ্চাক্ষরনক্ষ ৪রমালা- 

স্তোত্রং সম্পূর্ণমূ। 

অন্যুশ্াঙ্গ ।-_-এই শিবপধ্চাক্ষরমুদ্রা। চতুষ্পদ-শোভি £ পদ্-রত্ধে নির্মিত। 

ইহ নক্ষত্রনালা। মানব ইহ-দীবনে উপকণ্ঠ অর্থাং কঞসমীপে ধারণ করিলে 

পক্ষান্তরে নিকটে রাখিলে সোম হই থাকে । (সোম শিবত্বপ্রাপ্ত, পক্ষান্তরে চন্ত্র। 

চন্ত্র নক্ষত্রমালার নিকটে থাকেন, তাই এ স্থানে সোম শব্দ ছুই অর্থে 
গরযুক্ত হঈয়াছে। এই স্তবের বিশেষত্ব-_সমস্ত স্তব পাঠে ১০৮ বার নমঃ শিবায় 

চ্চারণ হয়, অনুবাদে যেখানে পারিয়াছি, সেখানে নমঃ শিবায় মারই রাখিয়াছি | 

যেখানে তেমন খাপ খায় না, দেইখানে শিবকে নমস্কীর, এইরূপ অস্থুবাধ প্রদান 
করিয়াছি) ॥ ২৮॥ 

পরমহংস পরিব্রাজকা চার্ধ গোবিন্দ-ভগব-পুজাপাদশিষ্য শ্রীমচ্ছস্কর- 

ভগবানের রচনাতে শিবপঞ্চাক্ষর-নক্ষত্রমালা-স্তো ত্র সম্পূর্ণ। 
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বেদসারশিব-স্তোত্র। 
শ্ীগণেশায় ননঃ | 

পশ্নাং পতিং পাপনাশং পরেশ, 

গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্। 

জটাজুটমধ্যে স্ফরদ্গাঙ্গবারিং, 

নু মহাদেবমেকং ম্মরামি ম্মরারিন্ *%॥১ ॥ 

অন্যুনাচ্গ ।- যিনি পশুদিগের অধিপতি, যিনি মকললোকের পাতক 

হরণ করেন, যিনি পরমেশ্বর, যিনি গজচন্্মব পরিধান করিয়াছেন, যিনি সকলের 

শ্রেষ্ঠ, ধাহার জটাকলাপমধো গঙল্গোদক তরঙ্গায়িত হইতেছে, সেই একমান ম্মরারি 

মহাদেবকে আমি স্মরণ করি ॥ ১॥ 

মহেশং স্থরেশং স্থরারাতিনাশং 

বিভূং বিশ্বনাথং বিভৃত্যঙ্গ ভূষম্। 

বিরূপাক্ষমিন্র্কবহ্িত্রিনেত্রং 

সদানন্দমীড়ে প্রভৃং পঞ্চবক্তয্ ॥ ১ ॥ 
অসম্প।দক 1--বিনি মহেশ্বর ও দেবগণের ঈশ্বর, যিনি সুরবৃন্দের অরা- 

তিকুল নির্্ংল কণেন, যিনি বিভু, বিশ্বনাথ এবং বিভৃতি দ্বারা অঙ্গভৃষণ 

করেন, যিনি বিরূপাক্ষ, বাচার চন্দ, সুর্য ও অগ্নি নয়নব্রন এবং যিনি সদা নন্দ, 

সেই পঞ্চবক্ত, 'প্রতকে স্তব করি ॥ ২॥ 

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং 

র গবেন্দজীধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্। 
ভবং ভাম্বরং ভম্মনা ভষিতাঙ্গত 

ভবাঁণীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত মূ ॥ ৩॥ 

সন্নুব্বাদ্ ।-_যিনি পর্বতের ঈশ্বর, 'প্রমথগণের অধিপতি) ধাহার 

গলদেশ নীলবর্ণণ ধিনি বুষভে আরোহণ করেন, যিনি সঙ্জ, রজ, তমঃ, এই 
ত্রিগুণের অতীত, যিনি ভবনামে অভিহিত, যিনি পূর্ণজ্ঞানময় ( পরম, দীপ্তি- 

প্র গ্ শট এ শী 

* শ্মরামি শ্বরাসি' পাঠা নুর | 
০০০ 
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মান?) বিনি ভম্ম দ্বারা অঙ্গ বিভুষিত করেন, সেই পঞ্চানন ভবানীপতিকে 

ভজনা করি ॥৩॥ 

শিবাকান্ত শস্তে। শশাঙ্ক দ্ধমৌলে, 

মহেশান শুলিন্ জটা জুটধারিন্। 

ত্বমেকো। জগদ্ব্যাপকে। বিশ্বরূপঃ, 

| প্রমীদ প্রীদ গ্রে! পূর্ণরূপ ॥ ৪ ॥ 

অনুষ্টান | -ঠে পার্বতীশ ! হে শস্তে।! ভে চন্্রার্থমৌলে । ঞহে জট" 

ভটধারিন্! একমাত্র তুমিই জগৎ ব্যপিয়া বিগাজ করিতেছ | এই বিশ্বই 

তোমার রূপ, নি পূর্ণরঙ্ধ ! হে নহেশ্বর ! হে শলধারিন। তুনি মতপ্রতি প্রস 
হও ॥ ৪ ॥ 

পরাত্মানমেকং জগদবীজমা গ্যং 
নিরীহং নিরাকারমোক্কারবেগ্যয্। 

বতে। জাধতে পাল্যতে যেন বিশ্বং) 

তষীশং ভজে লীয়তে ঘন্তর বিশ্বম্ ॥ ৫ ॥ 

আন্সুন্বাদ্ত 1--বাহা হইতে জগতের সৃষ্টি, যিনি জগতের পালয়িত। এবং 

জগৎ ধাহাতে লয় প্রাপ্ত হর, সেই নিক্ষিয়্ নিরাকার আগ্ঘ জগদ্বীজ 'প্রণব- 

বাচা এক পরমাজ্মন্বরূপ মহেশ্বরকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥ 

ন ভূমির্ন চাপে! ন বহ্ির্ন বায়ু- 
নন চাকাশমান্তে ন তন্দ্রা ন নিদরী। 

নগ্রাক্ে। * ন শীতং ন দেশে। ন বেশো, 

ন বশ্যান্তি মুন্তিজ্ত্িমূ্ভিং তমীড়ে ॥ ৬ ॥ * 
ভন্ন্য।দ্ 1--যিনি ভূমি নহেন, জন নহেন, বন্ধি নহেন, পৰন নহেন, 

শূন্ত নছেন এবং ধাহার তন্ত্রা নাই, নিদ্রা নাই, গ্রীক্ম নাই, শীত নাই, দেশ নাইঃ 
বেশ নাই ও ধাহার মুষ্তি নাই অথচ যিনি রন্ধা, বিষুঃ ও শিব এই মৃষ্তিতযাত্মক, 
তীহাকে স্তব করি ॥ ৬॥ 

* 'নচোম্মো” এই পাঠ গামীচীন, মূপস্থ পা ন'গৃশ্মে! এইরূপ উচ্চাবণ দ্বাবা ছন্দোদোষ 

পরিহরণীয়। ইহা কেহ কেহ বলেন। 



৫৪ শঙ্কর।চাধ্য-গ্রন্থমালা 

অজং শাশতং কারণং কারণানাং, 

শিবং কেবলং ভামকং ভাসকানামূ্। 
তুরীয়ং তম£পারমাগ্যন্তহীনং, 

প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈত-হীনম্ ॥ ৭ ॥ 

জল্লাদ 1-যিনি জন্মাদিরহিত, সনাতন, কারণেরও কারণ, যিনি 

সর্ধবমঙ্গলময়, অদ্বিতীয় যিনি জগংপ্রকাশক চন্র-্ুর্যাদিকেও প্রকাশ করেন, 

যিনি তুরীয় ব্রহ্ম ও দ্বৈতবিহীন, তাহাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥ 

নমন্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্তে, 

নমস্তে নমস্তে চিদানপ্দমূর্তে | 

নমন্তে নমস্তে তপোযোগগম্য, 

নমস্তে নমন্তে শ্রাতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮ ॥ 

অন্যুলাচ |-হে বিভো! ! হে বিশ্বমূর্চে ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার | 

হে চিদানন্দনয়। (তোমাকে পুনঃ পুনঃ নযঙ্কার | হে ভগবন। ভুমি তপস্যা 

ও যোগের গমা অর্থাং যোগ বা হপস্তাবলে তোমায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তোমাকে 

পুনঃ পুনঃ নমস্কার | হে শিব! ভুমি শতিজনিত জ্ঞানে গোচর, তোমাকে 

পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৮ ॥ 

প্রভে! শুলপাণে বিভো বিশ্বনাথ, 

মহাদেব শন্তো মহেশ ভ্িনেত্র। 

শিবাকান্ত শান্ত ্মরারে পুরারে, 

ত্বদন্তে! বরেণ্যো ন.মান্যো ন গণ্য? ॥ ৯ | 

আন্পুাদ্ক 1-হে প্রভে। 1 হে শুলপাণে! হে বিভে।! হে বিশ্বনাথ! 

হে মহাদেব! হেশস্তে! হে নহেশ! ভে তরিনেত্র! হে গৌরীপতে! হে 
শান্ত! হে মদদরিপে!! ভে পুরবিজয়িন! তোমা হইতে বরেণ্য মান্য অন্ঠ 

কেহ নাই, গণ্য ও নাই ॥ ৯ ॥ 

শস্তে৷ মহেশ করুণাষয শুলপাণে, 

গৌরীপতে পণুপতে পশুপাশনাশিন্। 
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কাশীপতে করুণয়। জগদেতদেক- 

* স্তং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোহসি ॥ ১০ ॥ 
অন্পন্বাদ /- হে শস্তো ! হে মহেশ! হে করুণানয়! হে শুলপাণে! 

হে গৌরীপতে ! হে পশুপতে ! হে পশুপাশবিনাশিন্! হে কাণীপতে ' একনীত্র 

তুমিই স্বীয় করুণান্র এই জগং পালন করিতেছ, বিনাশ করিতেছে এবং জগং্ৃষ্টি 

করিত্ডে, অতএব তুমিই মহেশ্বর ॥ ১০ ॥ 

ত্বত্তো জগছ্চবতি দেব ভব স্মরারে, 

ত্ষ্েব তিষ্ঠতি জগন্ম ড বিশ্বনাথ । 
তুয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ, 

লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর-বিশরূপিন্ ॥ ১১ ॥ 

বেদসারশিবস্তোত্রং সমাগুম্। 
জন্ম্রনাদত 1-তে ভব! তোমা হভতে জগৎ সঞ্জাত হইতেছে । ভে 

দেখ। হে মদানাস্কাগিন! হে মূড়' হে বিশ্বনাথ! ভোমাতেই জগং 

অবস্থিত আছে। হেঈশ' শিঙ্গাগ্ুক তোনাতেহ ভগং লয়প্রাপ্ত হয় । হে হর, 

এই চরাচন্ন বিশ্ব তোমারই স্বরূপ ॥ ১১ 

বেদলাণ-শিব-স্তোত্র সমাপু । 

শিবনামাবল্য$ক । 
ভগণেশায় ননঃ। 

হে চন্দ্রচুড় মদনান্তক শুলপাণে, 
স্থাণে গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শস্তে | 

ভূতেশ ভাতভয়সুধধন মামনাথং, 
ংসারছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ + ॥ 

অন্প্রন্বাদ্ক /-হে চন্দ্রমৌলে! তুমি কন্দর্পকে সংহার করিয়াছ+ হে 

শূলপাণে ! তুমি স্থাণু। হে গিরীশ ! তুমি গিরিজাপতি। হে নহেশ! শস্তে। ! 

তুমি ভীতগণের ভয় দূর কর। হে জগদীশ্বর! তুমি অনা আমাকে তব- 

হুঃখসস্কট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ১॥ 
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হে পার্ববতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে, 
ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ । 

হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে, 

সংসারছঃখগহনাভ্জগদীশ রক্ষ ॥ ২॥ 

অন্তর বাদ্ক ।--হে চন্ত্রশেখর ! হে পার্ধতীহৃদম়বল্লভ ! হে চক্জমৌণে ! 

হে ভূতাধিপ! হে প্রমথনাথ ! হে গিরীশ। হে জপামন্তরস্বরূপ অথব] 

হে নগেন্গু নয়াপতে, হে বামদেব! হে ভব! হেরুদ্র! হে পিনাল পাণে! হে 

জগদীশ্বর ! মি , আমাকে ) ভবদঃখ-সন্ছট হহতে পরিজাণ কর ॥ ২ ॥ 

হে নীলকঞ রূমভণ্বজ পঞ্চবক্ত। 
লোকেশ শেষবলয গ্রমাথেশ শর্বব। 

হে ধৃঙ্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং 
ংসারছুঃখগহন[জ্জগদীশ রক্ষ ॥ ॥ 

অন্যুাচ্গ | হে নীলক%! ভে বৃষধ্ব ! হে পঞ্চবদন ! হে লোকেশ 

তুমি অনন্তনীগকে বলবরূপে ধারণ করিরাছ। হে প্রমথেণ । তুমি রঙ্গাণড সংহার 

কর। হে পূর্জটে! হে পণুপতে ! চে গিরিজাপতে ! আমাকে ভবঢঃখসন্কট 

হইতে পরিবরাণ কর ॥ ৩ ॥ 

হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব, 

গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ। 

বাণেশ্বরান্ধকরিপো। হর লোকনাথ, 

ংসারছুঃখগহনাজ্জগদ্দাশ রক্ষ ॥ ৪ ॥ 
অন্ুন্!চ্গ | তে বিশ্বনাথ । তুগি মঙ্গলালয় এবং সকলের নঙ্গলবিধান 

করিতেছ। হে দেবদেব! ভুমি গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছ এবং তুমি প্রমথগণের 

অধিনায়ক । হে নন্দিকেশ্বর । হে বাণেশ্বর ! ভে অন্ধকরিপো ! হে হর। 

হে লোকনাথ! হে জগদীশ্বর £ আমাকে ) ভব্দুখ-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ 

কর॥ ৪॥ 

বারাণসীপুরপতে মণিকণিকেশ, 

বীরেশ দক্ষমখক!ল বিভে। গণেশ । 



শঙ্করাচাধ্য-এ্রন্থমাল। €ও 

সর্বজ্ঞ সর্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ, 
ংসারছুঃখগহুনাজ্জগঞ্পীশ রক্ষ ॥ ৫ ॥ 

জন্যুব্বাঙ্গ ।__হে বিভে। ! তুমি বারাণসী পুরীর অধীশ্বর, তৃমি মণি- 
কণিকার অধিপতি, তুমিই বীরেশ্বর এবং তুমিই দক্ষযজ্ঞের বিনাশকারী। হে 

গণেশ্বর ! ভুমি সকল জানিতেছ এখং ত্রমি নিরন্তর সকলের হাদয়নিকেতনে 

অবস্থিতি কর। হে নাথ! হে জগদীশ! (আমাকে ) ভবঃখ-সঙ্কট হইতে 
পবিত্রাণ কর্ ॥ ৫ ॥ 

শ্রীমন্মহেশ্বর রুপাময় হে দয়ালো, 

হে ব্যোমকেশ শিতিকগ গণাধিনাথ । 

ভন্মাঙ্গরাগনৃকপালকলাপমাল, 

ংসারছ্ুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৬ ॥ 

অন্নুন্যা্গ | হে শ্রীমন্! ভে মচেশ্বর । তুমিই কৃপামর অর্থাং তোমার 

ক্লপাতেই অনন্ত বঙ্গাগ্ড প্রতিপালিত হইতেছে | হে দয়ালো । ভে ব্যোমকেশ । 

হে শিতিকঠ ! হে তৃতগণের অধিপতি ! ভুমি ভশ্ম দ্বারা অঙ্গরাগ করিয় থাক 
এবং নরকপালসমুহলিম্মিত মাল ধানণ করিয়াছ। ভে জগদীশ । ( আনাকে । 

ভবছঃখসম্কট হইতে পরিত্রাণ কক্স ॥ ২ ॥ 

কৈলাসশৈলবিনিবাস বুষাকপে হে, 

মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস | 
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ, 

সংসারছুঃখগহনাজ্জগদাশ রক্ষ ॥ ৭ ॥ 
ত্বন্মুন্বাঙ্গ ।--হে ত্রিলোচন! কৈলানশৈলোপরি তোমার বসতি, হে 

ধযাকপে! হে মুত্াঞ্জয়! ত্রিজগৎ তোমাতে অবাস্থত, তুমি নাগায়ণের অতি 
প্রি, তুমি নকলের মন্ততা অপহরণ কর এবং তুমি শক্তিনাথ, নকল শক্তিই 

তোমার আশ্রিত। হে জগদীশ! ( আনাকে ) ভবদুঃথসঙ্কট হইতে পরিভ্রাণ 

কর ॥ ৭ 

বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ, 

বিশ্বাত্মক ব্রিভূবনৈকগুণাঁভিবেশ। 
১ম--৮ 
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হে বিশ্ববন্দা করুণাময় দীনবন্ধে!, 

ংসারছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৮ ॥ 
অন্দ্রন্বীদ্ক 1-হে বিশ্বেশ্বর ! বিশ্বের জন্ম তোমা হইতে, তুমিই বিশ্ব- 

গ্রপঞ্চরূপের বিনাশ করিরাছ, ভ্রমিই বিশ্বময় এবং ত্রিভূবনে গুণপসকল একমার 

তোমাকেই আশ্রয় করিয় আছে । তে করুণাময় । এই অনস্ত ব্হ্মাণ্ড তোমাকে 

অভিবাদন করিতেছে এবং তুমিই দীনজনের বন্ধু । চে জগদীশ! (আমাকে) 

তবভখপন্কুট হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৮॥ 

গৌরীবিলাসভূবনায় মহেশ্বরায়, 
পঞ্চাননায় শরণাগতকল্পকায় | 

শর্ববায় সর্ববজগতামধিপায় তন্মৈ 

দারিদ্র্যভুঃখদহনায় নম? শিবাষ | ৯ ॥ 

শিবনামাবল্যঙ্টকং সমাপ্তম্ | 
অন্ত্বাচ্গ ।__হে বিভো ! যিনি গৌরীর বিলাসভূমি, যিনি মহ্েশ্বর, যিনি 

পঞ্চবক্ত॥ যিনি শরণাগত জনের সামর্থাদাতা, ধিনি শর্ব অর্ণাৎ প্রলয্-কালে ক্রগং 

সংহীর করেন, যিনি সর্বজগতের অধিপতি, সেই দারিদ্রাতঃখদাকে অনলস্বরূপ 

শিবকে নমস্কার ॥ ৯ ॥ 

শিবলামাবলাষ্টুক সমাপ্ত । 

দশশশ্লোকী স্তুতি | 
সান্থো নঃ কুলদৈবতং পশুপতে সাম্ব তৃদীয়! বয়ং 

সান্বং স্তৌমি স্থরানুরোরগগণাঃ সান্বেন সম্তারিতাঃ। 
সাম্ায়াস্ত নমে৷ ময় বিরচিতং সাম্বাৎ পরং নো ভজে, 

সাম্বম্তানুচরোহন্ম্যহং মম রতিঃ সান্ছে পরব্রহ্মণি ॥ ১ ॥ 

জস্মজ্শালক 1--সাঙ্থ অর্গাৎ অস্বিকা-সমদ্বিত শিব আমাদিগের কুলদেব ; হে 

সাঞ্থ-পণ্তপতে ! আমর। তোমারই ;) আমি সাস্বতোমার স্তরতিবাদ করিতেছি । 
(যখন সাগরমস্থনকালে কালকূট উৎপন্ন হয়, তখন) দেব, দানব ও সর্পগণ 

সাম্বতভোনা! কর্তক নিষ্ঞায়িত (রক্ষিত) হইয়াছিলেন। সান্ব-তোমার উদ্দেশে 
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আমার কৃত এই প্রণ'ত সমর্পিত হউক । সাম্বতোম! হইতে ভিন্ন আমি অগ্গ 

কাহারও আরুধনা করি না) আমি সাম্বতোমারই কিন্কর; পর্রহ্মরূপী সাশ্ব- 

তোমাতে আমার রতি ( অনুরাগ ) হ্উক। ( পদার্থবাচক 'প্রথম। সম্বোধনে প্রথম। 

প্রভৃত্তি সাতটি বিভক্তি যোগে এই প্লোকে স্তব করা হইয়াছে ) ॥  ॥ 

বিষ্ণা গ্যাশ্চ পুরত্রয়ং স্বরগণ। জেতুং ন শক্তা? স্বয়ং, 

যং শস্তুং ভগবন্ বয়ং তু পশবোহন্মাকং ত্বমেবেশ্বরঃ | 

্বম্বস্থুননিয়োজিতাঃ সুমনসঃ সস্থা বভূবুস্তত- 

স্তন্মিন্ মে জদয়ং স্থাখেন রমতাং সান্থে পরব্রঙ্গর্ণি॥ ২ ॥ 

অসন্নুাচ্গ বিষণ প্রভৃতি স্ুররন্দ ত্রিপুরাশ্থুরকে স্বয়ং পরাভূত করিতে 

অক্ষম হইয়া যে মহেশ্বরের (শরণাগত হইয়া বলিয়াছিলেন ) “ভগবন্, আমন 

পশুসদশ ; একমাব্র তুমিই আমাদিগের ঈশ্বব,* ইনার পরে ( তোমারই শক্তিতে 

ত্রিপুরবিজয় হইলে ) সুরগণ স্বন্বস্থানে নিযোজিত ভইয়া স্বস্থৃত। লাভ করেন, সেন 

পরুরন্ধ সাম্বশিবে আমার মন আনন্দরসহ কারে রত হউক ॥ ২ ॥ 

ক্ষৌণী যস্য রথে রথাঙ্গযুগলং চন্দরার্কবিদ্বদ্বয়ং, 

কোদণ্ডঃ কনকাচলো হরিরভূদবাণে! বিধি সারথি; 

তুণীরে। ক্রলধিষয়াঃ শ্রুতিচয়ে। মৌব্বী ভূজঙ্গাধিপ- 
স্তম্মিন মে ছদয়ং স্থখেন রমতাং সান্ে পরব্রহ্মণি ॥ ৩ ॥ 

অন্মবাদ্ ।--( যখন) ত্রিপুরাল্রের সাঁহ'ত যুদ্ধ ঘটে, তখন বন্ুমতী 

ধাহার রথ, চন্দ্র-সূর্যা রথের চক্রমগল, কলকপর্বত স্থুমের শরাসন, শ্রীহরি 

শর, ব্রহ্মা দারধি, সাগর তৃণীর।, বেদলকল অশ্ব ও অনস্তদেৰ মৌবর্বা তইয়া- 
ছিলেন, মদীম চিত্ত সেই পরব্রহ্মরূপী সাম্ব-শঙ্করে সানন্দে রত হউক ॥ ৩ ॥ 

ষেনাপাদিতমঙ্গজাঙ্গভসিতং দিব্যাঙ্গরাগৈ? সমং 

ষেন স্বীকৃতম্জসম্ভবশির মৌবপপাত্রৈঃ সমমূ । 

যেনাঙ্গীকৃতমচ্যুতস্য নয়নং পুজারবিন্দৈঃ সমং, 
তথ্মিন্ মে হৃদয়ং স্থখেন রমতাং সান্ে পরব্রহ্ষণি ॥ ৪ ॥ 

অআন্মুত্বাচ্গ ।-_যিনি অনঙ্গের অঙ্গভম্ম দিবা. অঙ্গরাগের সমান করিয়াছেন, 
অর্থাৎ কণার্পদেবকে ভশ্মীভূত করিয়া! সেই বিভূতি দ্বারা স্বকীয় অঙ্গ 
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বিলিপ্ত করিয়াছেন; যিনি (রোষবশে ) কমলযোনি ব্রহ্মার একটি মন্তক- 
চ্ছেদন করিয়া কাঞ্চনপাত্রের সমান তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং (একদ। 

শ্রীহরি সহম্রসংখা পল্ম দ্বার! অর্চনায় প্রবৃত্ত হইয়া একটি পল্স নুন দর্শন করিলে ) 
যিনি পৃর্জোপহার পদ্পুষ্পগুলির সঙ্গে হরির একটি নয়নকমল গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন, সেই গৌরীসমবেত সাম্ব শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত ভউক ॥ ৪ ॥ 

গোবিন্দাদধিকং ন দৈবতমিতি প্রোচ্চার্য্য হস্তাবৃভা- 
বুদ্ধত্যাথ শিবস্য সম্গিধিগতো ব্যাসে মুনীনাং বরঃ। 

যস্ত স্তম্তিতপাণিরানতিকৃত। নন্দীশ্বরেণাভ বু) 

তম্মিন্ মে হদয়ং স্তখেন রমতাং সান্ছে পরব্রহ্মণি ॥ ৫ ॥ 

অন্মুলাচ্গ ।__একদ। মুনিগণপ্রবর দ্বৈপায়ন “গোবিন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 

দেবতা অন্য কেহ নাই” এই বাঁকা উচ্চার্ণ পূর্বক বাচছদ্বয় উত্তোলন করিয়া শিব 

সকাশে সমাগত হইলে যদীয় সেবক নন্দিকেশ্বর তাহার বাদ্য স্তম্ভিত করিয়া- 

ছিলেন? মে সাম্ব পরমব্রহ্গরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৫॥ 

আকাশশ্চিকুরায়তে দশদিশাভোগো দ্ুকুলায়তে, 
শীতাংশু; প্রসবায়তে স্থিরতর নন্দঃ স্বরূপায়তে । 

বেদান্তো নিলয়ায়তে স্্ববিনযো যস্য স্বভাবায়তে, 

তন্মিন্ মে হৃদয়ং স্রখেন রমতাং সান্বে পরত্রক্মণি ॥ ৬ ॥ 

জন্মশ্াচ্ষ --নভোমণ্ডল যাহার কেশপাশক্জপে বিদ্যমান, দশদিক বাহার 

পন্রবসনস্থরূপঃ চন্দ্র ধাহার পুষ্প-ভূষণস্বরূপ ; নিতা আনন্দ যাহার স্বরূপ, 
বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষত্মধ্যে ধিনি অধিষ্ঠিত, স্ুুবিনয় ধাহার স্বভাব, সেই 

সান্ব পরমব্রঙ্গরূপী শঙ্করে মদীয় চিন্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৬॥ 

' বিষুত্ষস্ সহত্রনামনিয়মাদস্তোরুহৈরুদ্ধর- 
শ্নেকেনাপচিতেষু নেত্রকমলং নৈজং পদাজদ্বয়ে | 

ংপজ্যান্থরসংহতিং বিদলয়ংস্ত্রেলোক্যপালোহতবত, 
তশ্মিন্ মে হদয়ং স্ুখেন রমতাং সাম্ছে পরব্রহ্মণি ॥ ৭ ॥ 

'অসন্বন্বাঙ্গ ।--বাহার সহত্র নামের একৈক নামে এক এক পদ্প প্রদানে 
কুতসন্কল্প ভ্রীহরি, তাহ! হইতে একটি পদ্ম ন্যুন দেখিয়! নিজ নগনকমল উৎপাটন 
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করত চরপরকমলধুগণ পূজা করায় অন্থরনিকরকে দলিত করিষ। ব্রিলপোকপালকতা 

লাভ করেন,সেই গোরীসমেত পরব্রক্গরূপী শঙ্কর মদীয় চিত্তে সানন্দে রত হউন ॥1 ॥ 

শৌরিং সত্যগিরং বরাহবপুষং পাদান্বুজাদর্শনে, 

চক্রে ষে। দয়য়া সমস্তজগতাং নাথং শিরোদর্শনে | 

মিথ্যাবাচমপুজ্যমেব সততং হংসস্বরূপং বিধিং) 

তম্মিন্ মে হদযং স্তখেন রমতাং সান্দে পরব্রহ্গণি ॥ ৮ ॥ 

অন্প্ই্বীদ 1 বিষু। বরাহরূপ ধারণ করিয়া পাতালপ্রদে্শ ধাহার 
বিরাট মূর্তির চরণকমলের দন্ধান পান নাই, আর সেই সত্য কথা প্রকাশ 
করাতে ঘিনি-বিষুঁকে রূপা "পূর্বক সমস্ত জগতের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন, 

রঙ্গ! হংসরূপ ধারণ করিয়া ( উদ্ধে উখ্িত হইয়। ) ধাহার ( বিরা্টমর্তিব । মস্তক- 

দশন না হইলে 3 দশন করিয়াছি, এইরূপ মিথা। বলাতে ধিনি স্রাহাকে সতত অপৃজা 

করিয়া দেন,__সা পরবরঙ্গরূপী সেই শঙ্গরে মদীয় চিন্ত সানন্দে রত হউক ॥ ৮ ॥ 

নম্যাসন্ ধরণী জলাগ্নি-পবন-ন্যোমার্ক-চন্দ্রাদয়ো 

বিখ্যতাস্তনবোহষ্টধ! পরিণত নান্তত্ততো বর্ততে । 
ওক্কাঁরার্থবিবেচনী শতিগিয়ং চাচষ্ট তুষ্যং শিং, 

তম্মিন্ মে জদয়ং স্থুখেন রমতাং সান্মে পরব্রহ্মণি ॥ ৯ ॥ 

অঅন্মুনাঙ্গ 1 ধাহার মূর্ত ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, বোম, চক্র, কুর্থা, 
যজমান এই অষ্টধা পরিণত বলিয়। কীর্তিত হয়; বক্ধাণ্ডে ধাহা হইতে অন্তিরিক্ 

আর কোন বস্ত্ই নাই; প্রণবের আর্থবিচারিণী শ্রর্ত যাহাকে তুরীয় পুরুষ শিব 

বলিয়। বর্ণন করেন) সেই উমাসহচর পরবন্গরূপী শঙ্কবে মদীধ চিত্ত সানন্দে রত 

হউক ॥৯॥ 

বিষ্ুত্রহ্গস্থরাধিপপ্রভৃতধ়ঃ সর্ব্বেইপি দেবা যদা, 
সন্তৃতাজ্জলধেবিষাৎ পরিভবং প্রাপ্তাস্তদা সত্বরমূ। 

তানাত্তান্ শরণাগতানিতি স্থরান্ যোহরক্ষদর্ধ ক্ষণাত, 

তশ্মিন্ মে হুদয়ং স্বখেন রমতাং সান্ঘে পরত্রহ্মণি ॥১০॥ 

ইতি দশশ্লোকী স্তুতি: সমাপ্ত। | 
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তঅন্নন্া্গ | সমুদ্রমন্থনকালে মমুদ্র হইতে কালকুট সমুৎপন্ন হইলে 

শ্ীহরি, ব্রহ্মা ও ইক্্রগ্রামুখ সুরবৃন্দ যখন সেই মহাবিষ হইতে পরাভবৰ প্রাপ্ত 

হইলেন, তখন তাহাদিগকে কাতর ও শরণাপন্ন দর্শনে যিনি অদ্ধক্ষণমধ্যে 
(সেই কালকুট পান করিয়া) সকলের রক্ষাবিধান করিয়াছিলেন, সেই 

সাম্ব পরররঙ্গরূপী শঙ্করে মদীয় চিত্ত সানন্দে রত হউক ॥ ১০ ॥ 

দশশ্রোকী স্ততি সম্পূর্ণ । 

শিবাপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্র | 
গণেশায় নমঃ । পু 

আদৌ কন্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুমং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং, 
বিখ্ত্রামেধ্যমাধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ | 
যদ যদ বা তত্র ছুঃখং ব্যথয়তি নিতরাং শক্যতে কেন বক্তং) 

ক্ষন্তব্যে মেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শন্তে! ॥১। 
জল্লাদ 1- প্রথমতঃ কর্ধবন্ধ-নিবন্ধল আমি কলুবপূর্ণ জনলা-জঠরে 

যখন নিবিষ্ট ছিলাম, তখন অপবিত্র মলমূত্রমধো মাতার জঠরাপ্মি আমাকে 

সর্বদা নানারূপ ব্যথ! দিয়াছে) অথবা যেযে ছুঃখ তথায় বাথা দিয়। থাকে, 

হাহা কে বর্ণনা! করিতে পারে? / এই সকল ভুঃখহ আমার অপরাধের ফল ' | 

হে শস্তো! হেশিব! হে মহাদেব আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা 

হয় ॥১॥ 

বাল্যে ছুঃখাতিরেকো। মললুলিতবপুঃ স্তন্তপানে পিপাসা, 

নে! শক্তশ্চেন্দ্রিয়েভ্যে। & ভবগুণজনিত। জন্তবেো মাং তুদন্তি। 

নানারোগোথছ্খাছুদরপরবশঃ শঙ্করং ন ম্মরামি, 

কষম্তব্যে। মেইপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃভ্রীমহাদেব শৃস্তো ॥ ২। 

অন্মুব্বাচ্গ ।--যখন আমার বাল্যাবস্থা ছিল, তখনও আলীম ছঃখভোগ 
হইয়াছে, তৎকালে আমার সর্বাঙ্গ স্বীয় মলে পরিব্যাপ্ত হইত, স্তন্তপানে তৃফা 

জঙ্গিত, (তখন ইচ্ছামত স্তনছুগ্ধ পান করিতে পারিতাম না), আমার ইন্দ্রি- 
০ স্পা গর পাপ সস পপ আপ শপ সপ ০ সা শপ শী উল ০: পপ পপ ক সপ. 5 জা শগাকেিরেোন পানা । 
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গ্রাম সব্বেও 'তাহাদিগের উপর আমার প্রতৃত্ব ছিল না, সুতরাং সংসারগুণে 

উৎপাদিত মশক্লাদি জীবগণ নিয়ত আমাকে বাথা দিয়াছে, নানারোগে অসীম 
ক্লেশভোগ করিয়া নিরস্তর উদরপোষণে ব্যগ্র ছিলাম, কিন্তু একবার শক্করনাঁম 
প্মরণ করি-লাই। হে শিব, হে শস্তো, হে মহাদেব! (এই সকলই মামার 

অপরাধ ) 'আাগার এই অপরাধ ক্ষম। করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ২॥ 

প্রোগ্টাহহং বৌবনস্থে! বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভিশ্ম্্সন্ধৌ, 
দষ্টো নম্র বিবেকঃ স্থতধনযুবতীন্বাদ্ুসৌখ্যে নিষঞঃ | 
শেষে চিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ববাধিক্ঢং, 
ক্ষম্তবে। স্েইপরাধ শিবু শিব শিব ভো? শ্রীমহাদেব শস্তো ॥৩। 

অন্ত্ন্বা্ত 1-আমি বধোরদ্ধির পরে যোবন প্রাপ্ত হইলাম, পঞ্চ ( শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রস এ গন্ধ) ন্ষিয়-ভুজঙ্গ আনার মর্মসন্ধিতে দংশন করিল, তাহাতেই 

'আমার বিবেক বিনষ্ট হইয়া ধায়, ধন, পুজ, বুবতী-সম্ভোগ ও স্বাটভোজনে 
শ্থজ্জঞান করিযা তাহাতেই আসক্ত থাকিনাম। 'আমার চিত্ত পরিণামচিন্তা- 

এন্ত হইয়া মান 9 গর্বেব বশীভূত ছিল! ! এই সকলই আমার অপরাধ ) 
হেশিন । হে শস্তো ! হে মহাদেব! আমার অপবাধ ক্ষমা কর ॥ ৩॥ 

বাদ্ধক্যে চেক্দ্িয়াণাং বিগতগতিমতিশ্চাধিদৈ বাদি-তাপৈঃ, 
পাপৈ রোগৈবিয়োগৈস্্নবসিতবপুঃ প্রোটিহীনং চ দীনমূ। 
মিথ্যামোহাভিলাফৈভ্র মতি মম মনো ধূর্জটেধ্যানশূন্যং 
ক্ষস্তব্যো মেইপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥৪॥ 

অস্প্র বাল /-বাদ্ধকা উপস্থিত হইল, ইন্দছ্রিরগ্রাম ক্রমে ক্রমে শিথিল, 
জ্ঞান হাস প্রাপ্পু, আধিদৈবিক প্রভৃতি তাপে পাপ, রোগ ও বিয়োগছঃখ বুভ 
হইতেছে, কিন্ত দেহের অবসান নাই, কেবল অবপাদগ্রস্ত ও ক্ষীণ, (তথাপি) 
আমার মন মিপা। মোহের বশীভূত হইয়া কতরূপ ইচ্ছা করত ভ্রমণ করিতেছে, 
ধর্জটির ধ্যানে প্রবৃত্ত তয় না ; (এই সকলই আমার অপরাধ ) হে শিব! হে 
মহাদেব! হে শস্তো! আনার অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা! হয় ॥ ৪॥ 

শো শক্যং ম্মার্তকম্ম প্রতিপদগহনংপ্রত্যবায়াকুলাখ্যং, 
তে বার্ভা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্ষমার্গে চ সারে। 
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নাস্থা৷ ধন্ধে বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কিং নিদিধ্যাসিতব্যং, 

ক্ষস্তব্যো মেইপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ জরীমহাদেব' শস্তো! ॥৫। 

অন্যুল্রাঙ্গ ।__প্রতিপদে জটিল ও প্রত্যবায়বহুল বলিয়। প্রসিদ্ধ ্মার্ত কর্ণ 
করবার (যখন ) শক্তি হয় নাই, ( তখন ) দ্বিজকুলবিছিত আোত কর্মের আর 

মারভূত ব্রহ্মমার্গের কথা আর বলিব কিরূপে? (কলতঃ) বখন ধর্শে আছ্ছ। 

হয় নাই, (তখন) শ্রবণ মনন বিচার কি? কিসের বানিদিধ্াসন অর্াং 

কিছুই করি নাই। হে শিব। চে মহাদেব! হে শস্তো! আম]র এই সকল 

আপবাধ ক্ষমা কবিতে আজ্ঞ। হম ॥ ৫ ॥ 

স্াত্বা প্রত্যুষকালে স্বপনবিধিবিধো নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং, 
পুজার্থং বা কদাচিদবহুতরগহুনা খগ্বিল্বীদলানি। 
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৈস্তদ রং, 

ক্ষস্তব্যো মেইপরাপঃ শিৰ শিব শিব ভো:ঃ 

শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ৬ ॥ 
অন্যুবীচ্দ ।-_হে শিব, আমি প্রত্যাষে স্নান করিয়া তোমার বিধিবিহিত 

অভিষেকের জন্য গঙ্গাজল আনয়ন করি নাই, কখনও তোমার পুজার জন্ত 

অরণ্যমধো গমন পূর্বক বিন্বদণ আহরণ করি নাই, আমি তোমার জন্য সরোবর 

হইতে বিকপিত কমলাবলী আনয়ন করি নাই, আমি তোমার নিমিত্ত ধৃপ-দীপ 

আহরণও করি নাহ। হে শিব! হে শস্তো! হে মহাদেব! আমার এই 

সকল অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয় ॥ ৬ ॥ 

ছধৈশ্দ্ধবাজ্যযুক্তৈর্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং 
নো! লিগুং চন্দনাগৈঃ কনকবিরচিতৈঃ *% পুজিতং ন প্রসূনৈঃ। 
ধৃপৈঃ ক্পরদীপৈর্বিবিধরসফুতৈর্নৈব ভক্ষ্যোপাহারৈঃ, 
ক্ষস্তব্যে মেইপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ 

্রীমহাদেব শস্তো ॥ ৭॥ 
অন্যুন্বাঙ্গ ।_হে দেব! আমি কখনও ছুগ্ধ, মধু, ঘ্বত, দধি, শর্করা 

একক্র'করিয়া কোন শিবলিঙ্গ নান করাই নাই, আমি কখনও চন্দনাদি অন্ুলিপ্ড 

করি নাই, ( অকাত্রিম ) ধুস্ত,রপুষ্প ঝ৷ (্বর্ণাদি ) রচিত (কৃত্রিম) পুষ্পে তাহার 
সস শা. পচ উস আজ সপ 

* "বিরত গাঠাগুব। 
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পূজা করি নাই। ধৃপ, কপ্পুর-প্রদীপ ও বিবিধ রসযুক্ধ ভক্ষ্য উপহার দ্বারা পৃক্ত! 

করি নাই। কে শিব! হে মহাদেব! হে শম্তো! আমার ! এই সকল) 

অপরাধ ক্ষম! করিতে আজ্ঞ। হয় ৭ | 

ধ্যাত্বা চিন্তে শিবাখ্য প্রচুরতরধনং নৈব দত্ত দ্বিজেভ্যে।, 
হুব্যং তে লক্ষসংখ্যেহ তবহুবদনে নাপিতং বীজমন্ন্ৈ | 

নো তণ্তং গাঙ্গতীরে ব্রতজপনিয়মৈ রুদ্র জাপ্যৈর্ন বেদৈ!, 
ক্ষম্তব্যো ওমহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শন্ভো ॥৮। 

আঅন্ভুক্াদ্ক /-তে মহেশ্বর ! আমি কথন শিবনামযুক্ত তোমাকে চিন্তা 
করিয়া ব্রাম্মগঙ্গাণকে প্রচুব ধন প্রদান কবি নাই, আমি কদাচ লক্ষ বশীজমন্্ 

দ্বাৰা তোমার উদ্দেশে ভোমদ্রবা অশ্িতে আছুতি প্রদান করি নাই এবং আমি 

কখনও গঙ্গাতীরে বসিয়া ব্রত ভপ নিয়ম অথবা বেদপাঠ পুর্বক কোন তপস্যা 

কবিনাই এই সকলই আমার অপরাধ । ভেশিব! ভে মভাদেব। হে শস্তো। 

আমার ( সেই ) অপরাধ ক্ষমা করিতে মন্দ! ভগ ॥ ৮ ॥ 

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুস্তকে (১) সুক্ষনমার্গে, 

স্বাস্তে শাস্তিগ্রলীনে (২) প্রকটিতবিভবে জ্যোতিরাগ্ে (৩) পরাখো। 
লিঙ্গং তে ব্রন্মবাচ্যং (8) সক লমভিমতং শঙ্করং ন ম্মরামি, 

ক্ষম্তব্যো। মেহপরাধ! শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শস্তো ॥৯॥ 

তবন্মুন্ীদ ।--(তে শস্তে। ! ) আমি পক্মাসূনে অবস্থিত হইযা প্রণবময 

থ্াসবাযুর কুস্তকাবন্থায় ( শঙ্করকে ম্রণ করি নাই ), স্ঙ্ষামার্গে, | নুযুয়াপথে : 
শমপ্রলীনচিন্তে ৰিভবপ্রাপ্তচিত্তে জোতিঃসমুহ্বের আদি পরমতন্বে : কোথাও, 

শক্করকে (নিল ব্রহ্মরূপে স্মরণ করি নাই ), ব্রহ্মবাচ্য অথবা ব্রহ্মশব্দবাচ্য অথ্রা 

প্রণববাচ্য ভবদীয় লিঙ্গ প্রতীক আলম্বনে অভীষ্ট স-কল-সগুণ ব্রহ্ম শঙ্ষরকে স্মরণ 

করি নাই, (নিল ও স-কল-দ্বিবিধরূপেই শঙ্করশ্মরণ না করা আমার ঘোর 

অপরাধ হুইয়াছে। হে শিব! হেষভাদেব! হেশস্তো! আমার সেই অপরাধ 
ক্ষমা করিতে আক্তঞ। হয় ॥ ৯ ॥ 

(১) কুগুলে (২) শান্তে স্বান্তে মুন্বই মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ (৩) জ্যোতিরপে ও জোতীরূে 

এই প্রকার পাঠও দেখ। যায় । (৪) 'লিঙ্গন্তে ব্রঙ্গবাকো? মুন্বট দুড্রিত পুর্ত-কর +1ঠ। 
১৬৯ 
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নগ্নো নিঃসঙ্গ শুদ্ধন্ত্রিগুণবিরহিতো৷ ধ্বস্তমোহাদ্ধকারো, 

নাসাগ্রে ন্থস্তদৃষ্টিবিদিতভবগুণে! নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ । 
উন্মন্যাবস্থয়! ত্বাং % বিগতকলিমলং শঙ্করং ন ম্মরামি, 

ক্ষন্তব্যে! মেপরাধঃ শিব শিব শিব তো শ্রীমহা দেব শস্তো ॥১০॥ 

জন্রন্বাদ 1-হে হর! নগ্ন অর্থাৎ দিগন্বর, নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ, ( সর্ববিষয়ে 

অনাসক্ত ও নির্ব্বিকার ), সন্, রজঃ ও তমোগুণের অতীত, অভ্ঞানরূপ-অন্ধকার- 

বর্জিত নাঃদাগ্রে নাস্তদৃষ্টি শিবমহিমীভিজ্ঞ ( কোন বাক্তিকে ) কখনই আমি দেখি 
নাই ; হে শঙ্কর! উন্মনীনানক যোগাবস্থায় কলিমণক্ষয়কারী তোমাকে ম্মরণ করিতে 

পারি নাই, হে শিব, হে শন্ভো, হে মহাদেব, আমার (এই ) অপবাধন্ঞচমা করিতে 

আজ্ঞ। ভয়। ১* ॥ 

চনক্দ্রোন্ীসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে, 

সর্পৈর্ভফিতকগ্ণ কর্ণবিবরে নেত্রোথবৈশ্বানরে | 
দন্তিত্বক-কৃত-স্ন্দরাম্বর-ধরে ভ্রিলোক্যসারে হরে, 

মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃর্ভিমচল। 1 মাশ্যস্ত কিং কনম্মাভি: ॥১১। 

অবন্মুলীচ্গ ।-_বাহার মৌলি চন্ত্রথণডপ্রদীপ্ত। যিনি কামদেবকে তত্মী- 
ভূত করিয়াছেন, যিনি শ্বীয় মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি সকলের 

মঙ্গল-সাধন করেন, যিনি সর্প দ্বারা কণ্ঠে ও কর্ণে ভূষণ পরিধান করিয়াছেন, যাহার 

নয়ন হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি গজচর্খ দ্বারা সুন্দর অন্থর ধারণ করিয়া- 

ছেন, যিনি ভ্রিভূবনের সারভূত, মোক্ষলাভের নিমিত্ত সেই ভবে চিত্তবুন্তি 

স্থির কর, অশ্ঠ কর্মে প্রয়োজন কি? ১১। 

* কিং বানেন ধু ধনেন বাজি করিভি? প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং, 

কিংবা পুক্রকলত্রমিত্রপশুভির্দেহেন গেহেন কিম্। 

জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণতঙ্কুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ, 

ধাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ববতীবল্লভম্ ॥ ১২ ॥ 
কারে (-_-এই 8 ধন দ্বার কোন ফল টে না) হী ও ঘোটকে 

» উনসনতাবসয়া কচিৎ পাঠ, | 
1 “মিলা এই পাঠ আছে। 

দাঁলেন' পাঠও দুষ্ট ইয়। 
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কোন প্রয়োজন নাই, রাজোে কি হইবে? পুত্র, কলত্র) বন্ধু ও পণ্ড দ্বারাই 

ব|কি হইবে? এই দেহ বা গৃহেই বাকি হইবে? এই ধনাদি ক্ষণভঙ্ুর, 

হা জানিয়া রে মন, দূর হইতে এ সকল পরিতাগ কর এবং গুরুবাক্যান্ুপারে 

সেট পার্বতীবল্লভকে ভজন! কর, ভজন কর ॥ ১২ ॥ 

আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং) 
 প্রত্যায়ান্তি গতা? পুনর্ন দিবসাঁ; কাপো জগগ্তক্ষকঃ। 
লক্নীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপল! বিছ্যুচ্চপং জীবিতং 

তম্মীন্মাং শরণাগতং শরণদ তং রক্ষ রক্ষাধুনা ॥ ১৩৭ 
অঅন্নুন্বাচ্গ ।-_দেখিতে দেখিতে প্রতাহ আঘুঃ ক্ষয় হইতেছে, এই যৌবন 

। প্রতিক্ষণ ক্ষয় পাইতেছে, গত দিন পুনব্বার আগমন করিতেছে না, সব্বসংহারক 
কাল ব্রিছুবনের মকলকেই ভক্ষণ করে, এই ঘে সম্পন্, ইহা সলিলতরঙ্গের স্তায় 

চপল, এই জীবন বিদ্যাতের গ্তায় চঞ্চল! অন্তএব হে শরণদ ! আমি তোমার 

শবণাগত হইলাম, এক্ষণে তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ১৩॥ 

বপুঃ প্রাহুর্ভাবাদনুমিতমিদং জন্মনি পুরা 

পুরারে ন প্রায়ঃ ক্কচিদপি ভবন্তং প্রণতবান্। 
নমন্মুক্তঃ সম্প্রত্যহমতনুরগ্রেইপ্যনতিভাঁউ, 

মহেশ ক্ষস্তব্যং তমিদমপরাধদ্ধয়মপি ॥ ১৪ ॥ 

অঅন্পব্বা্গ | হে ব্রিপুরান্তক, এই পর্দীর বখল হইয়াছে, তখন নিশ্চয়হ 

পুর্বজন্মে তোমাকে কখনই প্রণাম করি লাই, ইহা অনুমান করিতেছি, সম্প্রতি 

তোমাকে প্রণাম করিয়া (তাহার ফলে মুক্তিণাড করার শরীর ধারণ কার 

লা) সুতরাং পৰে) আগর তোমাকে প্রনান করিতে পারিব লা, ( অগ্র-পশ্চাতে 

প্রণাম পা করার জন্ত থে। এই দুই অপরাধ, হে মহেশ, তাহা ক্ষমা করিতে 

আজ্ঞা ত৭॥ ১৪ ॥ 

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কম্মজং বা, 

অবণনযুনজং বা মানসং বাপরাধম্। 

বিহিতমবিহিতং ব৷ সর্ববমেতৎ ক্ষমন্য, 

জয় জয় করুণান্ধে শ্রীমহাদেব শস্তো ॥ ১৫.॥ 
অন্মুত্বাঙ্গ ।-হে শল্তে।! হে মহাদেব! আমার হস্ত$ত, পাদককৃত, 
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বাক্কৃত, খরীরকৃত, কম্মকৃত, এবণকৃত) নয়নকৃত.ও মানসিক যেয়ে অপরাধ 

মাছে এবং আমি বিহিত ও অবিহিত যাহ] কিছু করিয়াছি, হে করুণাসাগর ! 

সেই মকল অপরাধ ক্ষমা কর। হ শস্তো! হে মহাদেব। তোমার জয় 

হউক ॥ ১৫ ॥ 

গাত্রং ভন্মাসতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং 

খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বুষভঃ কর্ণে সিতে কুগুলে। 

গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্র সিতো মুদ্ধানি,, 

সোহয়ং সর্বসিতো৷ দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্কর; ॥ ১৬॥% 

ইতি শিবরাপরাধ-ক্ষমাপণস্তোত্রং সম্পূর্ণমূ"। 

অন্মুন্বাচ্গ ।-্যাহার গাত্র ভন্মান্থুলেপনে শ্বেতবর্ণ, হাস্তা শ্বেতবর্ণ, হস্তে 

শ্বেতবর্ণ কপাল, ধাহার খণ্টাঙ্গ, বুষ 9 কর্ণকুণগ্ডল শ্বেতবর্ণ, গঙ্গাফেনদিশণে জটা 

শ্বেতবর্ণণ ভালে চক্র শ্বেতবর্ণণ সেই পর্ধশ্বেত শঙ্কর পাপক্ষয় সহ বিভব 

প্রদাল করুন ॥ ১৬॥ 

শিখাপরাধক্ষমাপণস্তোন্র সম্পুণ। 

দক্ষিণামুর্ডি-স্তোত্র। 
উপাসকানাং যছ্ুপাসনীয়- 

মুপাত্তবাসং বটশাখিমূলে। 

তদ্ধাম দাক্ষিণ্যজুষা স্বমূর্ত্যা 
জাগর্ভুচিতে মম বোধরূপম্ ॥ ১। 

অতবস্নব্বাজগ ।-_উপামকগণের যিনি উপাসনীর, বটরক্ষের মূলে অবস্থিত 

সেই জ্ঞানম্বরূপ জ্যোতিঃ, দাক্ষিণ্যপূর্ণ নিজ মুর্তি আশ্রয়ে আমার চিত্তে জাগরিত 

থাকুন ॥ ১ 
পা আট সপ ও পাস সস ৯ সত 

& ১৪ ও ১৬ প্লোক মুন্বই মুক্রিত পৃন্ভক নাই | ১৪ ক্লোক পুৰেধ সংগৃহীত হয় নাই । 
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অদ্রাক্ষমঙ্ষীণ-দয়ানিধান- 

মাচার্য্যমাগ্ভং বটমুূলভাগে | 

মৌনেন মন্দস্মিতভূষিতেন 
মহুযি-লোকন্য তমে। নুদস্তম্ ॥ ২ ॥ 

অন্স্ন্বাদ্চ।-_পূর্ণদয়ানিধি মুছ্মন্দ ঈবং ভান্তযুক্ত মৌন-মুদ্রা-ন্বার৷ মহষি- 

বুন্দের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতেছেন, এইরূপ প্রথম আঁচাধ্যকে আমি বট- 

মূলদেশে ছদখিয়াছি ॥ ২॥ 

বিদ্রাবি তাশেমতমো গুণেন 

মুদ্্রীবিশেষেণ মুহুমুনীনাম্। 

নিরস্থ মায়াং দয়য়া বিধত্ে 

দেবে। মহা ংস্তত্বমসীতি বোধম্ ॥ ৩ ॥ 
তনন্বুত্বাচ্গ |-_-নহাদে অশেষ তমো শুণবিনাশী দুদ্রীবিশেষ স্থারা ম্নি- 

গণের অবিস্ভা দূ করিবা কৃপা পূর্বক তশ্থমসি মহাবাকার্থবোধ সম্পাদন 

করিতেছেন ॥ ৩॥ 

অপারকারুণ্য-স্থধাতরঙ্গৈ- 

রপাঙ্গপাতৈরবলোকযন্তম্। 

কঠোর-সংসার-নিদাঘ-তগ্তান্ 

মুনানহং নৌমি গুরুং গুরূণ|ম্ ॥ ৪ ॥ 
তন্মুন্বাঙ্গ ।--ধিনি দারুণ সংসারতাপতপ্র যুনিগণের প্রতি অপার 

করণান্থধাতরঙ্গময় অপাঙ্গদৃষ্টিপাত করিতেছেন) গুরুগণের সেই গুরুকে 

স্তব করি ॥ ৪ ॥ 

মমাগ্য দেবে। বটমুলবাসী 

কৃপাবিশেষাৎ কৃত-সন্গিধানঃ | 

ওঙ্কাররূপামুপদিশ্য বিগ্ঠাম্ 

আবিদ্ধকধ্বাস্তমপাকরোতূ ॥ ৫ ॥ 
তম্পত্রাঙ্গ ।--বটমৃূলবাসী অভীষ্টদেৰ বিশেষ রুপাগুণে সঙ্গিছিত হইয়া 

প্রণববিস্ভা উপদেশ পূর্বক অস্ত আমার অবিষ্ভা-অন্ধকার দূর করুন ॥ ৫ ॥ 
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কলাভিরিন্দোরিব কল্লিতাং 

যুক্তাকলাপৈরিব বদ্ধমুত্তিম্। 
আলোকয়ে দেশিকমপ্রমেয়- 

মনাগবিগ্াতিমিরপ্রভাতম্ ॥ ৬ ॥ 

অন্ুহ্বাজ্গ 1্যাহার অঙ্গ-সমূত যেন চন্দ্রকলার দ্বাগা নিশ্মিত, ধাহার 
মুন্তি যেন মুক্তাকলাপে রচিত, অনাদি অবিস্াতিমিরের প্রভাত তুলা সে 
অসুণনীয় উপদেশককে অবলোকন করিতেছি ॥ ৬॥ 

স্বদক্ষ-জানু-স্থিত-বামপাদং 

পাদোদরালঙ্কত-যোগপট্রমৃ। 

অপম্মতেরাহিতপাদমঙ্গে 

প্রণৌমি দেবং প্রণিধানবস্তম্ ॥ ৭ ॥ 
অন্পু-বাদক 4 স্বীয় দক্ষিণ জানুর উপরিভাগে ধাভার বান পাদ অবস্থিত, 

বাহার যোগপট্র তূজঙ্গে অলঙ্কৃত, মিথাজ্ঞানরূপা মৃক্তিমতী অপনস্থৃতির ঙ্গে 
যাভার পাদপদ্ম অপিত, সেই প্রণিধান-যোগপরায়ণ দেবদেবকে স্তব করি ॥ ৭ ॥ 

তত্বার্থমন্তেবসতাম্ববীণাম্ 
যুবাপি ষঃ সম্ন,পদেষ্টূমীফটে। 

প্রণৌমি তং প্রান্তনপুণ্য-জালৈ- 
রাচাধ্যমাশ্চর্যয-গুণাধিবাঁসমূ ॥ ৮ ॥ 

অন্প্রক্ম।দি 1 যিনি যুবা হইয়াও (বুদ্ধ) অন্থেবাপী খাঁষদিগকে শষাথ 

উপদেশ করিবার সামর্থা প্রকাশ করিতেছেন, সেই আশ্চশা গুণলিকেতন 

'াচার্যাকে- প্রাক্তন পুণ্যপুঞ্জে স্তন করিতেছি ॥ ৮ ॥ 

একেন মুদ্রোং পরশুং করেণ 

করেণ চান্তেন ম্বগং দধান?। 

স্বজান্ু-বিস্যস্তকরঃ পুরস্তা- 

দাচার্য্যচূড়ামণিরাবিরস্ত | ৯ ॥ 

জনম্সন্বাদ্র 1--ধিনি এক হস্তে জ্ঞানমুদ্রা, অপর হস্তে কুঠার, অন্য ছন্ডে 
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মুগ ধারণ করিতেছেন, নিজ জান্গুতে অপর হস্ত বিশ্তস্ত, সেই অচার্ধযচুড়ামণি 

সম্মুখে আবিড়'ভ হউন ॥ ৯ ॥ 

আলেপবস্তং মদনাঙ্গভূত্য। 

শার্দলকৃত্যা৷ পরিধানবন্তুমূ। 

আলোকয়ে কঞ্চন দেশিকেন্দ্র- 

মজ্ভানবারাকর-বাড়বাগ্রনিম্ ॥ ১০ ॥ 

আন্পন্মাদক 4-_মদনদেহভম্্ম ধাঙার অন্ুলেপন, শার্দ লর্খ্ট ধাহার 
পরিধানবন্ব, সেই অজ্ঞান-সমুদ্রের বাড়বানলন্বরূপ কোন দেশিকেন্ত্রকে অবলোকন 

করি। দেশিকৈশ্তর অর্থে আচার্ধা-চুড়ামণি ॥ ১০ ॥ 

চারুস্থিতং সোমকলাবতংসং 

বীণাধরং ব্যক্ত-জটাকলাপমু । 

উপাসতে কেচন যোগিনস্তব- 

মৃপাত্তনাদানুভবপ্রমোদম্ ॥ ১৯ ॥ 

অনম্ভ্রন্বাদ্ক /-যিনি মনোহরতাবে অবস্থিত, চন্্রকলা যাহার শিরে। 

ভূষণ, যিনি বীণা ধারণ করিতেছেন, ধাহার জটাকলাপ বিস্তৃত, নাদান্তু- 

সন্ধানযোগ দ্বারা আনন্দপ্রাপ্ত তাহাকে কোন কোন । ভাগাবান। যোগ উপাসনা 

করিরা থাকেন ॥ ১১ ॥ 

উপাসতে যং মুনয়ঃ শুকাদ্ধা 

নিরাশিষো নিশ্মমতাধিবাসাঃ 

তং দক্ষিণামুভ্িতনুং মছেশ- 

মুপাম্মহে মোহ-মহাভি শান্ত্ত্যৈ ॥ ১২॥ 

অন্সুশ্বাদ্ক 1--শুক প্রভৃতি মমত্বদদোষশূন্ত নিফাম মুনিগণ বীাহাকে 

উপাসনা করেন, মোহুমহাছুঃখ-শাস্তির জন্য দক্ষিণামুর্তিরূপধারা সেই মহেশ্বরকে 

উপাসন। করি ॥ ১২ ॥ 

কাস্ত্য। নিচ্দিত-কুন্দ-কন্দল-বপুন ন্যপ্রোধমূলে বসন্ 

কারুণ্যাম্বতবারিভিরমুনিজনং সম্ভাবয়ন্ বীক্ষিতৈঃ | 
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মোহ-ধ্বাস্ত-বিভেদনং বিরচযম্ বোধেন তত্তাদৃশ। 
দেবস্তত্বমসীতি বোধয়তু মাং মুদ্রোবতা পাণিনা ॥ ১৩॥ 

অন্সুন্বাচ্চ ।-বধাহার শরীরকাস্তি কুন্দকুন্ুমপুঞ্কে নিন্দা প্রদান 

করিয়াছে, বটমূলে যিনি অবস্থিত হইয়া করুণামৃতপূর্ণ দৃষ্টিপাতে মুনি- 

জনকে অনুগৃহীত করিতেছেন, তাদৃশ অর্থাৎ মহাবাক্যজনিত জ্ঞানতুলা তন্ব- 

জ্ঞান দ্বারা যিনি মোহান্ধকার দুর করিতেছেন, সেই দেব জ্ঞানমুদ্রাঘুক্ত করসঙ্কেতে 

আমাকে, তত্বমসি এই বাক্যার্থ বোধ প্রদান করুন ॥ ১৩ ॥ 

অগোৌরগা ত্রৈরললাট-নেব্রৈ- 
রশাস্তবেষৈরভূজঙগভষৈঃ | 
অবোধমুদ্রেরনপাস্তনিদ্রৈ- 
রপুরকামৈরমরৈরলং নঃ ॥ ১৪ ॥ 

তন্মবাচ্গ | ধাহাদিগের দেভ শুভ্র লচে, বাহাদিগের ললাটে নেত্র 

নাই, ধাহাদিগের বেশ শান্ত নহে, ধাহাদের ভূজঙগ-ভূষণ নাহ, বাঙ্চাদের হস্তে 

তত্বমুদ্রা লাই, ধাহার। (যোগবলে ) নিদ্রাজর করিতে সমর্থ হন নাই, ধা্চার! 

পূর্ণকাম নহেন, এরূপ দেবতায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই ॥ ১৪ ॥ 

দৈবতানি কতি সম্তি চাবনৌ 
নৈব তানি মনসো৷ মতাঁনি মে। 

দীক্ষিতং জড়ধিয়ামনু গ্রহে 
দক্ষিণাভিমুখমেব দৈবতম্ ॥ ১৫ ॥ 

আম্সুন্াদ্চ 1--ভূমগুলে কত দেবতা আছেন, তাহার! কিন্ধ আমার 

মনোমত নহেন, জড়মতি জনগণের জন্ুগ্রহে ব্রতী দক্ষিণামুপ্তিই ( আমার 
মনলোমত ) দেবতা ॥ ১৫॥ 

মুদিতায় মুগ্ধশশিনাবতংসিনে 
ভসিতাবলেপ-রমণীয়-মূর্তয়ে । 

জগদিজ্দ্রজাল-রচনা-পটীয়সে 
মহুসে নমোহস্ত বটমুলবাসিনে ॥ ১৬ ॥ 

আন্ড্র-্খাদ্ ।-নুন্দর, শশিকলা-শিরোভূষণ, ভপ্মানুলেপন-কমনীয়-কার,। 
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ইন্্রজীণরূপে জগৎনিম্ীণ-মুপটু, বটমূলবাসী মুদিত জ্যোতির প্রতি নমস্কার 
( অপিত) হউক ॥ ১৬॥ 

ব্যালহ্িনীভিঃ পরিতো জটাভিঃ 
কলাবশেমেণ কলাধরেণ । 

পশ্যল্ললটেন মখেন্দুন। চ 

প্রকাশসে চেতসি নিন্মলানাম্ ॥ ১৭ ॥ 
অন্পুন্নাচ্চ | _তুনি চতুদ্দিকে বিলম্বিত জটা'কলাপশোভিত লললাট ও 

কলাবশেষ-শশধর-ভূবিত চন্দ্রভুলা মুখমণ্ডলে ও পলাটে নরনবুক্ত, তূমি নির্মল 

পুরুষগণের হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়। থাক ॥ ১৭ ॥ 

মা উপাসকানাং ত্বমুম।সহায়: 

পুর্ণেন্দুভাবং প্রকটীকরোমি। 

নদগা তে দর্শনমাত্রাতে। মে 

দ্রবত্যহো মানসচন্দ্রকাস্ত? ॥ ১৮ ॥ 

অন্নুলাচ্গ ।-(ঠে দেব! । ভুমি উন্লাসমগ্থিত হইরা উপালকধগের পক্ষে 

পৃর্চন্ত্রভাব প্রকাশ করিতেছঃ ( উাললাটে অদ্ীচন্র ও তোমার ললাটে অর্ধচন্দ্, 

এইরূপে পৃর্ণচন্দ নম্পনন হইয়াছে, অথচ পুর্ণচন্দ্রবং শুভ্র ও আহলাদকর হইয়াছে ) 

যে হেতু অন্ধ তোমার দর্শননাত্র আদার নানসন্ধপ চন্ত্রকান্তমণি দ্রবীভূত হইতেছে । 

(পূর্ণচন্ত্রপ্রকাশে চন্রকা গ্নপণুর জলক্ষবণ প্রসিদ-__মানন আছ ইয় ভক্িবলে) ॥১৮॥ 

বস্তে প্রসন্নামনুলন্দধানে। 

মুভিং মুদ। মুগ্ধশশাঙ্কমৌলে5। 

এশধ্যমায়ুলভতে চ বিদ্যা- 

মন্তে চ বেদান্ত-মহারহন্যম্ ॥ ১৯ ॥ 

ইতি দক্ষিণামুত্তি-স্তোত্রং সম্পৃর্ণম্। 
জন্মন্াচ্গ ।--যে বাক্তি আনন্দ সহকারে শুন্দর শশিকলা-মৌলি তোমার 

প্রসন্ন মুক্তির ধান করেল, তিনি শ্বর্গা, আবুঃ 'ও বিগ্তা লাভ করেন এবং 
অন্তে বেদাস্তমহারহত্য বস্তু (বন্দ) লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥ 

দক্ষিণামুক্তিস্তোত্র সমাপ্ত । 

১ন---১৩ 



দক্ষিণা মর্ত্যষটক |% 
শ্ীগণেশায় নমঃ | 

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং 

পশ্যন্নাত্বনি মায়য়৷ বহিরিবোদ্ভুতং যথা নিদ্রিতম্ | 
ঘঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধনময়ে স্বাতআআীনমেবাঘয়ং ণ' 
তদ্মৈ শ্রীগুরুমুর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ১॥ 
অনন্যা 1--যিনি দর্গণে প্রতিবিস্বিত নগরীর ন্ঠায় এই নিজান্তর্গত 

বিশ্বকে মার়াপ্রভাবে বহিঃপ্রদেশে উদ্ভুতের নার দর্শন করত নিদ্রাবস্থাপ্রাপ্ত 

স্বাত্মার নিদ্রাসাক্ষিত্বের স্ায় জাগ্র 5 সময়ে নিজ অদ্বর আত্মাকে ( দপ্তমান বিশ্বের ) 

সাক্ষী করেন, সেই শ্রীগুরুমৃত্তি শ্রীদক্ষিণামৃত্তিকে এই নমস্কার ॥ ১॥ 

বীজন্তান্তরিবাঙ্কুরো প্র জগদিদং প্রাঙ্নির্ব্বিকল্পং পুন- 
শ্নীয়াকঙ্সিতদেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিত্রীকৃতম্। 
মায়াবীব বিজুন্তয়ত্যপি মহাঁযোগীব ঘঃ স্বেচ্ছয়া, 
তন্মৈ ভ্রীগুরুমুর্তয়ে নয ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ২॥ 

অন্নুল্রাদক /-বীজের মধ্যে যেমন অঙ্কুর থাকে, সেইরূপ এই জগ, সৃষ্টির 

পুর্বে নির্বিকল্প ( অব্যা্কৃত ) অর্থাৎ অব্যন্ত ছিল? যিনি তাহাকে নায়াকল্পিত দেশ- 
কাঁল-রূপাদি বৈচিত্র্যে বিবিধরূপী করিয়! মাঁয়াবীর ( খরন্ত্রজালিকের ) ন্যায় অথবা 

মহাযোগীর স্তায় স্বেচ্ছাক্রমে প্রকাশিত করেন, সেই শ্রীগুরুমৃত্তি শ্রীদক্ষিণামৃ্তিকে 
এই নমস্কার ॥ ২ ॥ 

যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্বকমসৎকক্পার্থকং ভাসতে, 
_ সাক্ষাত্তত্বমসীতি বেদবচস! যে! বোধযত্যাশ্রিতান্। 

যৎসাক্ষাৎকরণাভ্তবেন্ন পুনরাবৃতির্ভবাস্তোনিধো, 
তন্মৈ শ্রীগুরমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৩॥ 

. অন্ুবা হার সংস্বরূপ স্ফুরণ, অসংকল্প বিষয়রূপে প্রকাশ গাইয়! 
সপ পি শী পা 7 শি শী সপ ০৭ হী চাল ৮ সপ্ত 

* অন্যবিধ  দক্ষিপামুহি স্তোত্র। পাঠাবে দর্িণামৃষ্টক 
1 “মেবাবাযং পাঠান্তর | 
$ 'বীজন্তা ন্থরিবাক্কুরং "ঠে 'ম্ পদের অধাহার করিতে হয় না। 



শহ্রাচাধা-গ্রস্তমালা ৭৫ 

থাকেনঃ “তৎ ত্বমপি” এই বেদবাকা দ্বারা ধিনি আশ্রিতগণের তত্বজ্ঞান সম্পাদন 
করেন, বাহার *সাক্ষাৎকার হইলে, ভবসমুদ্রে পুনরাগমন হয় না, নেই ্রীগুরম্ডি 
শীদক্ষিণামৃর্তিকে এই নমস্কার ॥ ৩॥ 

নানা-চ্ছিদ্র-ঘটোদর-স্থিত-মহাদীপ-প্রভা-ভাম্বরং, 
জ্ঞানং যস্থ তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে। 
জানামীতি বমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎ সমস্তং জগৎ, 
তন্্ৈ'স্তীগুরুমূর্ভয়ে নম উদং শ্রীদক্ষিণামূর্তধে ॥ ৪ ॥* 

অন্মু্ীদ্* 4--বেমন নানাছিদ্রযৃক্ত ঘটের মধ্যে নভাপ্রদীপ প্রজ্বলিত 

হইলে সেই প্রদীপের আভ। ওঁ ঘটস্থিত ছিদ্র দ্বারা বিগত হৃদ, তদ্রপ ধাহার 
তান্বর জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্র দ্বাগা বিরত হয়,আর 'জানামি এই আকারে প্রকাশ- 
মান বাহার আন্থগতোই সমস্ত জগং প্রকাশিত, সেই শ্রীপ্তরুমূর্তি এ্রীদক্ষিণামর্তিকে 
এই নমস্কার ॥ ৪ ॥ 

দেহপ্রাণমপীন্দ্রিয়াণ্যপি চলাং বুদ্ধিঃ চ শ্যন্যং বিছুঃ, 

সত্রীবালান্ধজড়োপমান্ত্হমিতি ভান্তা ভূশং বাদিন% । 
মায়া-শক্তি-বিলাস -কক্গ্য-তদহং-ব্য/মোহ-সংহারিণে * 
তন্মমৈ শ্রীপুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৫ ॥ 

অন্মু্বাচ্গ ।-স্ত্রীলৌক, বালক, অন্ধ 'ও জড়সদৃশ ভ্রান্তবাদী সকল,__দেহ, 
প্রাণ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি,ক্ষণিক বিজ্ঞান ও শুম্তকে 'অহং বলিয়। জানে, যিনি মায়া- 
শক্তিবিলাদে কল্পনীয় সেই “অহং-জ্ঞানরূপ অজ্ঞানকে সংহার করেন, সেই 
অগুরুতৃষ্তি শ্রীদক্ষিণামৃন্তিকে এই নমস্কীর ॥ ৫॥ 

রাহুগ্রস্তদ্দিবা করেন্দুসদৃশো মায়াসমাচ্ছাদনাৎ, 
সম্মাব্রঃ করণোপসংহরণতো! যোহভূৎ স্থযুণ্ডঃ পুমান্। 

প্রাগস্বাপ্মমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যতিজ্ঞা়তে, 
তশ্ৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং ্রীদক্ষিণীমূর্তয়ে ॥ ৬ ॥ 

অন্মন্বাঙ্গ ।--যিনি মায়াকত আচ্ছাদনে রাহ হুর্যয-চক্ত্র সদৃশ, 
০ রস 

শপ এ পপ লজ পপ শি স্পস্ট পাশপাশি শিপ পালক প০৬্প সপ উস শিপ 

* 'কলিতমহাব্যামৌহসংহারিণে' ইতি পাঠাপ্তর। 



৭৬ শঙ্করাচাষ্য-গ্রন্থমাল। 

(অন্ধকার আলোকের ঘগপৎ সন্নিবেশ ) যে পুরুষ ইন্দ্রিয়ের ঝা ব্যাপারের বিলয় 

দ্বার সন্মাত্ররূপে সুষুপ্ত ছিলেন, জাগরণদময়ে আমি সুপ্ত ছিলাম, এইবূপ 

প্রত্যভিজ্জাত হয়েন, সেই শ্রীগুরুমুণ্তি প্রীদক্ষিণামৃষ্তিকে এই নমস্কার ॥ ৬॥ 

বাল্যাদিস্বপি জা গ্রদাদিষু তথ সর্ববাস্ববস্থাম্বপি, 

ব্যার্ভাম্বনুবর্তমানমহমিত্যন্তঃ স্করন্তং সদ! । 

স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো! মুদ্রয়া ভদ্রয়া, 
তন্মৈ শ্রীগুরুমুর্তয়ে নম ইদং জ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥  ॥ 

অন্নুত্া্গ ।--বাল্যাদি বয়োইবস্থ। এবং জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের পরিবণ্তনে ও 

ধিনি অপব্রিবর্তমান, “অভ্ংরূপে সদা অন্থরে প্রকাশমান, যিনি তত মঙ্গলকর) 

মুদ্রা দ্বারা ভক্কগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, সেই শ্তরীগুরুমূর্তি প্ীদক্গিণা মুষ্তিকে 

এই নমস্কার ॥ ৭ ॥ 

বিশ্ব পশ্যতি কাধ্যকারণতয়। স্বশ্বামিসন্বন্ধতঃ, 

শিষ্যাচার্ধ্যতয়! তথৈব পিতৃপুভ্রাগ্যাআ্বন! ভেদতঃ। 

স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এব পুরুষে মীয়াপরিভ্রামিত- 

স্তন্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৮ ॥ 

অন্যুলাচগ ।_ষে পুরুষ মাত্রাচক্রে পরিভ্রামিত হইয়। বিশ্বকে কার্ধাকারণ 

তাবে স্বস্বামি-সন্বন্ধে শিষ্য ও আচার্ধ্যভাবে এবং পিতা-পুত্রাদিভাবে ভেদদৃষ্টিতে 

অবলোকন করেন (অর্থাৎ যিনি জীবভাবে স্থিত), সেই প্রগুরুমুস্তি শ্দক্ষিণামুস্তিকে 

এই নমস্কার ॥ ৮ ॥ 

ভূরস্তাংস্তনলোহনিলাম্বরমহর্নাথে! হিমাংশুঃ পুমা- 
নিত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যন্তৈব মুর্ভঘষ্টকমূ। 
নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যাতে বিম্শতাং বম্মাৎ পরন্মাদ্বিভো- 

স্তন্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং প্রীদক্ষিণামূর্তয়ে ॥ ৯ ॥ 

অন্সুহ্াচ্ছ ।--ধাহারই-_পৃথিবী, জল অনল, অনিল, আকাশ, সৃ্্য 

ও পুরুষ অর্থাৎ জমান এই অই মুর্তি চরাচর বিশ্ব, তত্বজ্ঞের পক্ষে১ যে বি 

পরমাত্ম। ভিন্ন অন্য কিছুই নাই, সেই শ্রীগুরমূত্তি প্রীদক্ষিণামৃর্তিকে এই 
নমস্কার ॥ ৯ ॥ 
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সর্ববাত্মত্বমিতি স্ফুটাকৃতমিদং মন্মাদমুক্মিংস্তবে, 
তেনাস্ত শ্রবণান্তথার্থমননাদ্ধযানাচ্চ সঙ্কীর্তনাু। 
সর্বাত্বত্বমহাবিভূতিসহিতং স্াদীশ্বরত্বং স্বতঃ, 
সিধ্যেন্তৎ পুনরব্টধাপরিণতং চৈশ্বর্য্যমব্যাহতম্ ॥ ১০ ॥ 

তমন্ুব্বাচ্ছ +বে হেতু এই সুরে, এই ভাবে সর্বাত্মত্ব স্পষ্টাকৃত, অইএব 

এই স্তব্রে সমাক পাঠ, শ্রবণ, অর্থমনন এবং ধানের ফলে সর্বাজ্মত 

মহাঁবিভূতি-দমন্থিত ঈশ্বর তব স্বত্ঃ হইয়া থাকে, আবার তাহারই অগ্টবিঞ্$ অব্যাহত 

এশ্বর্ধ্য ( অণিমাদি) সিদ্ধ হয় ॥ ১০ ॥ 

বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষপ্নং 

সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমরাৎ। 

ভ্রিভুবন গুরুমীশং দক্ষিণামুক্তিদেবং 

জননযরণছুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥ ১১ ॥ 
অন্ভুাদ্ক 1- যিনি বটবুক্ষ-সন্গিধানে ডূঁতলে উপবিষ্ট হইস্জা সমীপগত সকল 

মুনিজনকে স্বীয় শিধ্যরূপে জ্ঞানপ্রদান করিয়াছেন এবং যিনি জনন-মরণ-জনিত 

খচ্ছেদ করেন, সেই ভ্রিলোকের গুরু দক্ষিণাশৃন্ঠি দেবকে নমন্বীর কারি ॥ ৯১ ॥ 

চিত্রং বটতরোধু'লে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুষু বা। 
গুরোস্ত মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যান্ত ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ১২ ॥ 

অসন্প্রন্বাদ্ক 1-_বটবৃক্ষের মূলে আশ্চর্যা ব্যাপার এই, গুরু ষুঝ।, শি্যগণ 

বৃদ্ধ ; মৌনবুক্ত ব্যাখ্যান আর তাহাতেই শিষ্যগণের সংশয় দূর হইতেছে ॥ ১২ ॥ 

ও নমঃ প্রণবার্ধায় শুদ্ধজ্ঞানৈ কমূর্তয়ে | 

নির্মলায় প্রশান্তায দক্ষিণামুর্তয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥ 
অঅন্ুত্াজ্গ ।--যিনি প্রণবের প্রতিপাস্থ, ধাভার মৃত্তি শুদ্ধ ভ্ঞানময়, যিনি 

নির্মল ও প্রশাস্ত, সেই দক্ষিণীমুত্তিকে নমস্কার ॥ ১৩॥ 

নিধযে সর্বববিদ্ঞানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্ | 

গুরবে সর্ববলোকানাং দক্ষিণীমূর্তয়ে নম? ॥ ১৪ ॥ 
অসস্মুজ্লাঙ্গ 1 _ধিনি সর্ধবিধ বিস্তার আকরম্বরূপ, ধিনি সর্বপ্রকার তৰ- 

রোগীর চিকিৎসক, ধিনি সর্বলোকের গুরু, দেই দক্ষিণামৃর্তিকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥ 
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মৌন-ব্যাখ্যা-প্রকটিত-পর-ব্রন্ম-তত্বং যুবানং, 

বাঁশিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরারৃতং ব্রহ্ম নিষ্টেঃ | 
আছচার্য্যেন্্ং কর-কলিত-চিন্মুদ্রমানন্দ-রূপং, 

স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামুক্তিমীড়ে ॥ ১৫ ॥ 

ইতি শ্রীদক্ষিণা মুণ্তিস্তোত্রং সম্পূর্ণম্। 

অসন্যুত্বাঙ্গ ।-_নৌনধুক্ত ব্যাথা দ্বার! পরব্রপ্ধত প্রকাশক বাশিষ্ট প্রভৃতি 

বঙ্গনিষ্ট স্কীয় খবিশিষ্যগণে পরিবৃত দক্ষিণহস্তে জ্ঞানমুদ্রাধারী আত্মারাম প্রসর- 

বদন তরুণ আচার্য্যরাজ দক্ষিণামৃন্তিকে স্তব করি ॥ ১৫ ॥ 

এহ স্তব্বেল্প ভ্ভালার্থ 2-_একমাত্র ব্রহ্ম সত্য, জগত মিগ্লযাঃ দর্পণে 

প্রতিবিষ্বের স্তায় মায়া-কল্পিত জগং বরন্ধেই প্রকাশমান হইয়। থাকে) ধীন্দরজানিক 

যেমন ইন্ত্রজাল সৃষ্টি করে, ব্রহ্ম সেইবূপ মায়াবলে জগৎ সৃষ্টি করেন) নিদ্রিত 

জীবের আরোপিত নিদ্রাপাক্ষিত্ব ষেরূপ, জীবের বিশ্বসাক্ষিত্বও স্ইপ্্প। সাক্ষিত্বের 

অর্থ সাক্ষাৎকার ; যিনি সাক্ষাৎকারের কর্তা, তিনি সাক্গী। “মাক্ষাকার/ কথাটা? 

অর্থ__অবাবহিত অপরোক্ষজ্ঞান। বাহ্বস্তর যে অপরোক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ প্রত্যঙ্গ 

হয়, তাহাতে বাবধান আছেঃ কারণ, ইন্জরিয়সন্নিকর্াদি ইহার মধ্যে আছে, অতএব 

তাহা অবাবহিত নহে, অন্তঃকরণবৃত্তি বা অবিদ্তাবৃত্তিবিষয়ে যে অপরোদ্দ 

জ্ঞান_তাহ! অব্যবহিত। আত্মা ওবুত্তি এই ছু,এর নাঝে ইন্জিয়-সন্পিকধাদি 

অপর কোন কারণ বর্তমান না থাকাতেই ইহা! বাবধান-শুন্ত | সেই বৃত্তিবিষয়ে 

জীবের যে অপরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহা অব্যবহিত, অতএব তাহা! গাক্ষাৎকার। 

নিদ্রার সহিত নিদ্রিত জীবের এইরূপ অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হয়। সেই জন্তাই 

নিদ্রাভঙ্গ বা জাগরণের অবস্থায় আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, এইরূপ প্রতীতি 

হইয়। থাকে । নিড্রা অবিগ্তা-বুত্তি। অবিস্তা অস্তঃকরণের উপাদান, এই 

অবিগ্ভাই সমস্টিরূপ হইলে মায়া নাথে অভিহিত। বিশ্ববহ্ধাণ্ডের বাস্তব বহিঃদতা 

নাই, উহ নিদ্রার স্তায় মায় বাঁ অবিগ্তারই বৃত্তি। স্প্রদৃ্ট বস্তর ন্যায় বাহ্বৎ 

প্রতীত হুইঞ্! থাকে । বিশব্রঙ্গাণ্ডও অবিষ্া-বৃত্তি ; এই কারণে ইহার সাক্ষাৎকার 

জীব করিয়া থাকেন, এই সাক্ষাৎকারের অবস্থাই জাগ্রৎ অবস্থা । 

* ইহা! “বৃততি-্বরূপ না হইয়। যথার্থ বাহ্বস্ত হইলে, জীব ইহার সাক্ষাৎকার- 

কর্তা অর্থাৎ “সাক্ষী” হইতেন না। জীবকেই প্রথম শ্লোকে 'শ্বাত্” বলা 

হইয়ান্ছে.। দঙ্গিণামৃ্ডি ব্রহ্গেষ মায়িক র্তি--সদাশিবেরই জানোপদেশক রূপ । 
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তিনিই “তহুমলি+ মহাবাকা্থ “তৎ-পদার্থ এবং “পদার্থ । অবিদ্তাবশে ভেদ- 

জ্ঞান তাহাতেই প্রকাশিত হয়ঃ এবং ভেদজ্ঞান-নিরৃত্তি তাহাতেই হয়| সদাশিব 

রঙ্মব্বরূপ, এই কারণে বিশ্ব তাহারই অগ্মৃষ্টি বলিয়া কথিত, রন্ধ ভিন্ন অপর 

বন্ত না থাকাতেই এই উপদেশ আছে। দক্ষিণামুভিধারী সদাশিব ত্রিক্কবনের 

শুরু, যিনিই উপদেশক-পদে অধিষ্ঠিত ভরে, দক্ষিণামণ্ডির স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা ভাহাতেই 

হইয়া থাকে । এই যে দক্ষিণামুত্তি নানে আখ্যাঁত সদাশিবের মায়িক রূপ,__-ইহা 

যৌবনমণ্ডিত 'ও মনোহর, জ্ঞানমুদ্রা ছ্বারা বিনা বাক্যোচ্চারণে অন্তরধ্যামিস্বরূপে 
বদ্ধ বপিষ্ঠাদি* খষিগণচ বটমলে ইনি জ্তানোপদেশ করিয়াছিলেন্ত। সেই 

দক্ষিপামৃণ্তিদেবতা-আলম্বনে ভগবান শঙ্বরাচার্ধা এই স্তব করিয়াছেন। 

দক্সিণামৃন্তি-স্তোত্র সমাপ্ত । 

অর্ধনারীশ্বর-স্তৌত্র | *' 

চাম্পেয়গৌরাদ্ধশরীরকায়ৈ কর্পুরগৌরাদ্ধশরীরকাঁয় | 
ধন্মিল্লকায়ৈ চ জটাধরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥১॥ 

অন্পাদক ।--ধিনি অদ্বশরীরে চম্পক-কুসুমেন ন্যায় গৌরবণ! 'ও অর্দী- 

শরীরে কপুরবত শুভ্রবর্ণ, ধাহার মস্তকে (একদেশে) বদ্ধ কবরী '9( অপর 

একদেশে ) জ্টাজট, তাহার উদ্দেশে “নমঃ শিবায়ে ও £ননঃ শিবায় অর্থাং এই 

ছই এবে নমস্কার ॥ ১ ॥ 

কস্ত.রিকাকুস্কুমচর্চিতাৈ, ধু; চিতারজঃপুগ্তবিচর্চিতায়। ধ 

কতম্মরাষৈ বিকৃতম্মরায, নমঃ শিবাধৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ২ 
অন্যুত্বাচ্গ ।_যিনি ( অদ্ধশরীরে ) মুগনাভি ও কুদ্ধমে চিতা, (অন্ধ 

শরীরে ) চিতাভন্মপুজে চচ্চিত, ধীহার একাংশ কামদেবকে । উজ্জীবিত করিয়াছেন, 

* অর্ধনারী্র-স্তোত্র ও হরগোঁযাষ্টক এই দুই নামের যে ছুটি স্তব দেখা যায়, তাহা 
প্রকৃতপক্ষে একটিমাত্র, প্তোত্রের নানভেদ, কয়েকটি স্থলে পাঁঠভেদ এবং শ্লোকবিষ্তাসে 

পৌর্ববাশধাভেদ আছে এঈ স্তোন্রেব হবগৌধা্টকের পাঠ পাদটাকায় পাঠীন্তররূপে উদ্ধ ত 

হইয়াছে । অনতিপ্রয়োজনীয় বোধে বিষ্তানক:ম ভেদ প্রদশিত হইল না; অতএব 

হরগ্বৌযাস্টকের পৃথক্ সন্্রিবেশ গরিতযন্ত হইল । 
+ ধন্সিল্লবতো? ইতি পাঠাস্তর । 

$ ন্দনলেপনাযৈ'_পাঠীন্তর । 
শা শশানভল্মাঙ্গবিলেপনায়-_গাঠীস্তুর ' 
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অপর অংশ কামদেবকে ভক্ম করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ”, এবং 

“নমঃ শিবায়? ॥ ২ ॥ , 

ঝনত-কণত-কাঞ্চন-নূপুরায়ৈ, পাদাজরাজং-কণিনূপুরায় | % 

হেগাঙ্গদায়ৈ ভূজগাঙ্গদায়, নমঃ শিবাতৈ চ নমঃ শিবার় ॥ এ। 

অসন্মুলাঙ্গ ।--ঝন২কারনিকণবুক্ত কাঞ্চন-নুপুর ধাহার (এক চরণে ), 

(অপর) চরণকমলে ভূজঙ্গনুপুর বিরাজমান, বাহার ( এক বাছতে ) নুবর্ণময় কেয়ুর, 

(অপর বাছতে ) ভূজঙ্গকেয়ুর, তাহার উদ্দেশে “ননঃ শিবাষৈ এবং “নমঃ 

শিবায়ঠ ॥ ৩॥ 

বিশাল-নীলোৎপললোচনাধৈ, বিকাশি ণ' পঙ্কেরুহলোচনায় । 

সমেক্ষণায়ৈ ঘট বিষমেক্ষণীয়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥ 

অন্পক্ীদ্ক [-বাহীপ্ এক নয়ন বিশাল নীলোৎপলতুলা 9 সমসংস্থান, 

অপর নমন প্রকুল্ল (শ্বেত) কমপতুলয ও বিষমসংস্থান, তীহার উদ্দেশে 'নসঃ শিবায়ে। 

ও “নম: শিবায়? ॥ ৪ ॥ 

মন্দারমালাকলিতালকায়ৈ, কপালমালাঙ্কিতকন্ধরায় । খা 
দিব্যান্বরায়ৈ চ দ্িগম্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নম শিবায় ॥ ৫ ॥ 
অন্যুজাচ্গ ।--বাহার (বাগভাগের) অলকাবধলী মন্দারমালা-ভূষিত, (দক্ষিণ- 

ভাগে) কন্ধরায় কপাঁলমালা বিলম্বিত, ধাহার ! বামাঙ্গে ) দিব্য বস্্ এবং (দক্ষিণা) 

দিগন্থব, তীহার উদ্দেশে “লমঃ শিবাটৈ” ও “নমঃ শিবা ॥ ৫ ॥ 

অস্তোধর-শ্যামল-কুন্তলায়ৈ, তড়িতপ্রভাতা স্রজটাধরায় | $ 

নিরীশ্বরাধৈ নিখিলেশ্বরায়, ॥ নমঃ শিবাঁষ়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬। 
' অমন্মুন্লীঙ্গ বাহার কেশপাশ ! বামভাগে ) জলদকষ্ণ, ( দক্ষিণভাগে ) 

বিচ্যুদ্বর্ণ মাতাম জটাঁজুট, সেই নিরনীশ্বর| ও নিখিলেশ্বরের উদ্দেশে 'নমঃ শিবায়ৈ? 

ও “নমঃ শিবার ॥ ৬ ॥ 

* বলৎ-কণং- করণনূপুরায়ে | বিভ্াটুফণা ভা্্রনৃপুরায়--পাঠাপ্র | 
1 'প্রফুল'--পাঠাপ্র ॥ 
$ 'ত্রিলোচন'য়ে- আদঙ্গত পাঠা গর | 
খা “মন্দারমালাপরিংশান্িডায়ে কপালমালাগাঁরশোভিতায়-্পাহঠাগুর। 

& 'বিজতিতৃষ'ঙজটাধরায়-_পাঠাস্তর | 
॥ প্রপরভজে হুদা শ্রয়ার়--পাঠাক্কর | 

রী ্ 

শপ | এল | পীর পিপি আপ শি 



শঙ্গরা চার্য-গ্রন্থমাল। ৮১ 

প্রপঞ্চস্ষ্ট্যন্মুখলাস্তকায়ৈ, ₹ সমস্ত ণ" সংহারকতাগুবায়। 
জগজ্জমন্ৈ জগদেকপিত্রে, ধু নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥৭॥ 

জন্ম বাদক 1-বাহার রনণীস্থলভ দূত নৃত্য জগংস্থষ্টির অনুকূল এবং যাহার 

তাণ্ডব সমস্ত বিশ্বসংহারের হেতু, সেই জ্গজ্জননী ও জগঙ্জনক উদ্দেশে “নমঃ 

শিবাম়ৈ ও “নমঃ শিবায়” ॥ ৭ 

প্রদীপরত্বোজ্জল-কুগুলায়ৈ, স্ফরন্মহাপন্নগ-কুগুলায়। খা, 
শিবান্িতায়ৈ চ শিবান্থিতাঁয়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৮ ॥ 
ন্পন্লাচ্ষ 1--বাহার (এক কর্ণের) কুগুল প্রদীপ্তরত্বোজ্জল, (অপর 

কর্ণের) কুগুল মনোহর মহানর্পে রচিত ধাভার একাংশ শিবের সহিত মিলিত এবং 

অপর অংশ শিবার সহিত মিলিত, তাহার উদ্দেশে নমঃ শিবায়ৈ? এবং নিন 

শিবান” ॥ ৮ 

এতৎ পঠেদক্টক মিষ্টদং যে।, ভক্ত্য। স মান্যো ভুবি দীর্ঘজীবী । 

প্রাপ্তি মৌভাগ্যমনন্তকালং, ভূয়াৎ$ সদা তম্য সমস্তসিদ্ধিঃ॥৯॥ 

ইতি অদ্ধনারীশ্বরস্তোত্রং সম্পূর্ণম্। 

অন্দুাদ্ত /--এই অভাষ্টপ্রদ অষ্টক-স্তোত্র বে বাক্তি ভক্তিপূর্বক পাঠ 
করে, সে ভূতলে নান্ত হইর| দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং অনস্তকাল সৌভাগা 

প্রাপূু হয় এবং সব্ধদা তাহার সমস্ত সিদ্ধি হইনী থাঁকে ॥ ৯॥ 

অদ্ধনারীশ্বরস্তোন্ সমাপ্ত । 

* পাঠান্তরে ক্লৌকের তৃতীয় চবণ । 
1 পত্রেলোকা'--পাঠান্তর | 
4 'কৃতম্মরায়ে বিকৃতন্মরায়'--পাঠান্ুর । 
ণা সদাশিবানাং পরিভূষণাযটৈ সদাশিবানা পরিভূষণায়_পাঠীপ্রব 
২ ভবে পাঠ সঙ্গত। 

১:১১ 



ধাদশলিঙ্গশিব-স্তা ত্রমূ 
গণেশায় নমঃ । 

সৌরাষ্ট্রদেশে বন্ুধাবকাশে জ্যোতিম্ময়ং চন্দ্রকলাবতংসম্ | 
ভক্তিপ্রদ্ধানায় কৃতাবতারং তং সোমনাথং শরণং প্রপন্যে ৬১ ॥ 

অন্সব্রাদ্ক /--ভূমণ্ডলের অনাবৃত অংশ পৌরাস্ত্রদেশে ভক্তি প্রদানার্থ 

অবতীর্ণ শশিকলাবতংস প্রসিত্ধ জ্যোতির্য় সোমনাথ শিবের শরণীপ্ন 
হইতেছি ॥ ১ ॥ 

শ্রীশৈলশৃঙ্গে বিবিধ-প্রসঙ্গে শেষাদ্রিশৃঙ্গেহপি সদা বঈন্তম্। 
তমজ্জুনং মল্লিকপুর্ববমেনং নমামি সংসারসমুদ্রসেতুম্ ॥ ২ ॥ 
অন্যুাচ্গ |-__বিবিধপ্রনঙ্গে শ্ীশৈলণুঙজে এবং সদা শেষাদ্রি শৃঙ্গে অধিষ্টিত 

সেই তয মল্লিকাজ্জুন শিব, ভবসাগরসেতুন্বরূপ- ইহাকে নমস্কার কর্সি & ২ ॥ 

অবস্তিকাযাং বিহিতাবতারং মুক্তি প্রদানায় চ সঙ্জনানাম্ । 
অকালম্বত্যোঃ পরিরক্ষণার্থং বন্দে মহাকালমহং স্ুরেশম্ ॥ ৩ ॥ 

তন্মন্বাচ্গ ।-_সজ্জনগণের অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা! এবং মুক্তিপ্রদানের 

জন্য অবস্তীদেশে অবতীর্ণ দেবাদিদেব মহাঁকাল-শিবকে আমি বন্দল। 

কমি 1৩ 

কাবেরিকানন্মদয়োঃ পবিভ্রে সমাগমে সজ্জনতারণায় । 

সদৈব মান্ধ।তৃ-পুরে বসন্তমোক্কারমীশং শিবমেকমীড়ে ॥ ৪ ॥ 

অন্যুলাঙ্গ ।-কাবেরী এ নশ্মদা নদীর পবিভ্র মঙ্গমক্ষেত্রে মান্ধাতুপুখে 

সঙ্জ্বনিস্তারার্৫থ অবতীর্ণ অদ্বিতীয় ওক্কারেশ্বর শিবের স্তন করি ॥ ৪ ॥ 

পূর্ব্বোত্তরে পারলিকাভিধানে সদাশিবং তং গিরিজাসমেতমৃ। 
স্ুরান্থরারাধিতপাদপপ্যাং শ্রীবৈগ্ভনাথং শরণং প্রপছ্ে ॥ ৫॥ 
অন্মন্লাজ্গ ।--পূর্বোত্তর প্রান্তে পারলিক-নামক স্থানে পার্কতীসম নত 

সেই সদাশিব--ধিনি স্ুরান্রার্চি তপাদপন্স শ্ীবৈদ্ভনাথ,--তাহাকে সতত নমস্কার 

করি 7৫ ॥ 



শঙ্করাচাধ্য-গ্রস্থমালা ৮৩ 

আমর্দসংচ্গে নগরে চ রম্যে বিভূষিতাঙ্গং বিবিধৈশ্চ ভোগৈঃ। 
সদ্ভুক্তিমুক্তিপ্রদমীশমেকং শ্রীনাগনাথং শরণং প্রপদ্ে ॥ ৬ ॥ 
অন্যুবাঙ্গ ।- _নামর্দনামক রমণীয় নগরে বিবিধভোগযুক্ত বিভূষিতদেভ 

সজ্জনের ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতা শ্রীনাগনাথ নামক এক মহাদেবের শরণাপন্ন 

হইতেছি ॥ ৬ ॥ 

সানন্দমানন্দবনে বসম্তমূ আনন্দকন্দং হতপাপরুন্দম্। 

বারাণসীনাথমনাথনাথং শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্ধে ॥ ৭4 

জন্মুশ্বাচট ।-_-আনন্দকাননে সর্কদ। নানন্দে অবস্থিত, পাপরাশ্শিবিনাশী, 

আনন্নমূল, অনাধলাথ বারাণলীনাথ শ্রীবিশ্বনাথের শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৭ ॥ 

যো ডাকিনীশ।কিনিকা-সমাজে নিষেব্যমাণঃ পিশিতাশনৈশ্চ | 

সদৈব ভীমার্দিপদপ্রসিদ্ধং তং শঙ্করং ভক্তহিতং নমামি ॥ ৮ ॥ 

অবন্মুবাচ্গ ।--যিনি ডাকিনী-শাকিনী-সনাজে এবং রাক্ষলগণ কন্ঠৃক সদ 

সেবিত হইয়া আসিতেছেন, ভীম” আদি পদ প্রপিদ্ধ (ভীমেশ্বর ) ভক্তছিতকারী 

সেই শঙ্করকে নমস্কার করি ॥৮॥ 

শ্রীতা স্রপণীজলরাশিযোগে নিবধ্য সেতুং নিশি বিল্বপত্রৈঃ | 
শ্রীরামচন্রেণ সমচ্চিতং তং রামেশ্বরাখ্যং সততং নমামি ॥ ৯ ॥ 

অন্যুব্বা্গ ।-__শ্তাত্রপণী-সাগরসঙ্গ ক্ষেত্রে, সেনুবন্ধণান্তে রাত্রিকালে 

শ্ীরামচন্তর কর্তক পৃজিত সেই রামেশ্বর শিবকে সতত নমস্কার 

করি ॥৯॥ 

সিংহাদ্রিশৃঙ্গেহপি তটে রমন্তং গোদাবরীতীরপবিত্রদেশে । * 
যদর্শনাৎ পাতকজাতনাশঃ প্রজায়তে ত্র্যম্বকমীশমীড়ে ॥ ১০॥ 

অবন্যুব্বাচ্ছ ।-ধাহীর দর্শনমাত্রে পাঁপসমূহ বিনষ্ট হদ+ গোদাবরীর 

পবিত্র তীরপ্রদেশে পিংহাপ্রিপার্শবতটে কমনীয় (অথবা অকাম) সেই 
্রাস্বকেস্বরের স্ব করি । [ রমং তম্ অরমং তদ্ু-ইতি বা পদদয়ম্, রমশৰ: 

কাস্তবাচী কামবাচী চ, অরমম্ অকামম্, কামবৈবিণম্ অত্রার্থে অকারগ্রশ্লেষঃ | 
প্লবূভরত্র 18 ১০ ॥ 



৮৪ শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা 

হিমাত্রিপার্থেহপি তটেহরমন্তং সংপূজ্যমানং সততং মুনীনদ্রৈঃ। 
সরাস্থৈর্ক্ষ মহোরগা্ৈঃ কেদীরসংজ্ঞং শিবমে কমীড়ে ॥১১। 

অন্যুবাচ্গ ।-_ছিমালয়পার্্বতটে, মুলীনবুনা, নুরাম্ুর, ষক্ষ ও মহোরগাদি 

কর্তৃক পুজিত কামনাশন কেদারক নামক এক শিবকে স্তব করি ॥ ১১ ॥ 

এলাপুরীরম্যশিবালয়েহস্মিন্ সমুল্লসন্তং ত্রিজগদ্বরেণ্যম্। 

বন্দে মহোদারতরস্বভাবং সদ্দাশিবং তং ধিষণেশ্বরাখ্যমূণ। ১২ ॥ 

অন্নু্বাদগ ।-_এই এলাপুরীস্থ রম্য শিবালয়ে বিরাজমান, ত্রিজগত্বরেণ, 

মন্থোদার-তর-ম্বভাব--অর্থাৎ বাহার স্বরূপ তুলনায় সর্বশ্রেষ্ঠ মুমহিমপূর্ণ।__সেষ্ 
প্রসিদ্ধ ধিষণেশ্বরনামক সদাশিবকে বন্দনা করি ॥ ১২ ॥ 

এতানি লিঙ্গানি সদৈব মত্ত্যাঃ প্রাতঃ পঠন্তোহমলমানসাশ্চ। 
তে পুভ্রপৌভ্ৈশ্চ ধনৈরুদারৈঃ সণ্ুকীন্তিভাজঃ স্তখিনে! ভবস্তি ॥১ 

ইতি পরমহংস-শ্রীমচ্ছস্করভগবতঃ কৃত 

দ্বাদশলিঙ্গস্তোত্রং সম্পূর্ণম্। 

অন্যুব্ধাঙ্গ ।-ে সকল মানব প্রতাহ প্রাতঃকালে নির্শলমানসে এই 
সকল লিঙ্গস্তব পাঠ করে, তাহারা দকীন্তিভাজন হইয়া পুন, পৌত্র, ধনপমৃদ্ধি 
দ্বার| ন্রখী হইয়। থাকে ॥ ১৩ ॥ 

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্মযকূত ছ্বাদশলিঙ্গ-স্তোত্র সমাপন ॥ 

০ 



কালভৈরবাষকম্। 

গণেশায় লং | 

 দ্রেবরাজ-সেব্যমান-পাঁবনাঙ্ঘি-পঙ্থজং 

ব্যাল-যজ্ঞসুত্রমিন্দূশেখরং কৃপাকরম্। 

নুরদদি-ঘোগিবন্দ-বন্দিতং দিগন্বরং) 

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ১ ॥ 

অন্ন্খাঙগ 1-_-ন্ররাজ ইন্দ্র বাহার পাবন-পাদপস্ম সেবা করেন, যাহার 

গলদেশে নাগধজ্ঞোপবীত লম্বমান আছে, ললাটে শশধর বিরাজ করিতেছেন, 

যিনি সর্ধজীবের প্রতি কপা বিতরণ করিয়। থাকেন, নারদাদি যোগিগণ ধাহার 

বন্দনা করেন, কাশীপুবীব অধীশ্বর সেই দিগন্বব কালটভববকে ভজন! 

করি ॥১ ॥ 

ভান্ু-কোটি-ভাম্বরং ভবাব্ধি-তারকং পরং 

নীলকণ্টমীপ্লিতার্থ-দায়কং ভ্রিলৌচনম্। 

কাল-কালমন্তুজাক্ষমক্ষশুলমক্ষরং) 

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং তক্তে ॥ ২॥ 

অস্মুন্যাদ্ত যিনি কোটিহৃর্ধোর স্তায় তেজস্বী, যিনি সংসারসমূজ্রের পরি- 

্রাণ-কর্তী ( বাহার সেবা! করিলে আর পুনরায় সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় 

না), যিনি পরব্রহ্মরূপী, ধাহার কণ্দেশ নীলবণ, যিনি স্বীয় সেবককে অভিলফিতার্ধ 

প্রদান করেন, যিনি ত্রিনেত্র, কৃতান্তেরও অন্তকন্বরূপ, বাহার নেত্র পদ্মাদলসদূশ 

কিংবা! চঙ্র যাহার নয়নরূপে বিদ্তমান * আছেন, ধাহার করে অক্ষমালা 

ও শূল শোভ| পাইতেছে, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কালভৈরবকে ভজন! 
করি ॥ ২॥ 



৮৬ শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমাল! 

শুল-টস্ক-পাশ-দগুপাণিমাদি-কারণং, 
শ্যাম-কায়মাদি-দেবমক্ষরং নিরাময়ম্। 

তীম-বিক্রমং প্রভৃং বিচিত্র-তাগুব-প্রিয়ং 

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালউভৈরবং ভজে ॥ ৩ ॥ 

অসন্সুন্বাদত বাহার করে শুলঃ টক্ক (অন্ত্রবিশেষ ), নরমুণ্ড ও দণ্ড 

বি্ধমান, যিনি জগতের আদিকারণ, যাহার দেহ শ্ঠামব্ণ, যিনি আদিদেব, যিনি 

ক্ষয়োদয়শৃন্ঘ ধিনি অবিনালী, যিনি ভীষণ পরাক্রম প্রদর্শন করেন, ফিনি' জগতের 
অদ্বিতীয় অধীম্বর, যিনি অদ্ভুত নৃতা করিতে ভালবাসেন, কাশীপুরীর 'অধীশ্বর সেই 

কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৩॥ 

ভূক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচারুবিগ্রহং, 

তক্তবসলং স্থিরং সমস্তলোকবিগ্রহম্। . 

নিক্ণন্-মনোজ্ঞ-হেম-কিঞ্ষিণী-লসকটিং, 
কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং তজে ॥ ৪ ॥ 

অন্পুন্াল্ক /- যিনি ম্বীর তক্তগণকে ইহকালে নানারূপ সুখভোগ করাইয়া 

অস্তিমশময়ে মোক্ষ প্রদান/করিয়া থাকেন, ধাহার দেহ অতি প্রশস্ত ও মনোহর, 

যিনি আগন তক্রবৃন্দকে প্রিয়ন্তান করেন, বাহার মুখে নিয়ত মন্দ মনা হাস্য 

বিরাজিত আছে, অনন্ত ব্রন্মাও বাহার শরীর, বাহার কটিদেশ শব্দায়মান ক্ষুত্র 

ঘা্টিকায্ সমাবৃত, কাণীপুরীর অধীশ্বর সেই কালউৈরবকে ভজনা৷ করি ॥ ৪ ॥ 

ধন্মসেতৃ-পালকং ত্বধন্ম-মার্গনাশকং 

কর্ম-পাশ-মোচকং স্ব-শর্ম-দায়কং বিভূমৃ। 

স্বণব্ণকেশপাশশোভিতাঙ্গমণ্ডলং, *% 

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৫। 
অন্যুব্বাঙ্গ |--ধিনি ধর্মের সেতু রক্ষা করেন এবং অধর্শমার্গ দূর করিয়া 

দৈন, ধিনি ভক্তগণের কর্দ্পাশ ছেদন করেন, যিনি সেবকগণকে অতুল সুখ প্রদান 

করেন, ফিনি অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ডের "অদ্বিতীয় অধীশ্বর, ধাহার সুবর্ণবর্ণ কেশ-পাশে 

+ নির্শলং--পাঠাত্বর ! 



শঙ্করাচাধ্য-গ্রস্থমাল। ৮ 

উত্তমাঙ্গ-মগ্ডল সমলক্কত আছে, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কা'লভৈরবকে ভজন 

করি॥ ৫॥ ৪ 

রত্ু-পাঁচুক।-প্রভাভিরাম-পাদ-যুগ্কং, 

নিত্যমদ্বিতীয়মিউদৈবতং নিরঞ্ীনম্। 

, মৃত্যু-দর্পনাশনং করাল-দংগ্র-মোক্ষণং, *% 
কাশিকা-পুরাধিনীথ-কালভৈরবং ভজে ॥ ৬॥ 

আন্না 1-ধাহার চরণদ্বয় রত্ব-পাদুকার প্রভা দ্বারা গতীব রমণীয় 
উইয়াছে, ধিনি নিত্য ( অনন্তকালস্থারী ), যিনি অদ্ধিতীয় এবং জীবকুলের ইষ্টদেব, 
যিনি সর্ববিষ় নিলিপ্, যিনি কুতাস্তের দর্প হরণ করেন, যিনি স্বীয় ভক্তগণকে 

করালদংস্্ কাল হইতে মুক্তি দেন, কাশাপুরীর অধীশ্বর সেই কালউৈরবকে ভজন! 

করি ।॥ ৬॥ 

অট্টহাস-ভিন্ন-পন্মজাগু-কো শ-সন্ততিং, 

দুষ্টি-পাঁত-নষ্ট-পাপ-জালগুগ্র-শাসনমৃ। 
অষ্ট-সিদ্ধি-দায়কং কপালমালিকন্ধরং) ৭ 

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালভৈরবং ভে ॥ ৭॥ 

অন্ুাদক 1-ধাহার অভ্রাচ্চ হান্তে রক্ধাগুকো শসমূ» ভগ্ন হয়, যাহার চৃষি- 
পাতমাত্রে পাতকরাশি দুরে পণাযুন করে, থাহার উগ্র শাসন সব্হত্র অপ্রতিহত, 

যিনি স্বীয় সেবককে অপিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রদান করেন, যাহার গলদেশে নরমুণ্ডের 

মালা বিরাজিত, কাঁশীপুরীর অধীম্বর সেই কাঁলতৈরবকে ভজন। করি ॥ ৭॥ 

ভূত-সংঘ-নায়কং বিশাল-কীন্ভি-দায়কং, 

কাঁশি-বাসি-লোক-পুণ্য-পাপ-শোধকং বিভূম্ ।* 

নীতি-মার্গ-কোবিদং পুরাতনং জগৎ-পতিং, 

কাশিকা-পুরাধিনাথ-কালউৈরবং ভজে ॥ ৮ ॥ 

অনন্যুত্বা্গ ।_ধিনি ভূতসকলের অধিনায়ক, ধিনি আপন ভক্তগণকে 

অতুল কান্তি প্রদান করেন এবং যিনি. কাশীবািগণের পাঁপপুণা শোধন করেল 
শর শপ প্রি পাদ পপ পপ রা লি আর | আর আপা আপ পা ৭ স টা পপ ওপরও পি কাস পপ সপ 

রর 'ভৃষণমা-_ স্পপাঠাভর | রে 

+ 'মালিকাধরংপাঠাস্র | 



৮৮ শস্বরা চায্য-গ্রশ্থমীল। 

(কাশীবাসীদিগের পাপপুণ্য নিরস্ত করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষফল দান করিয়া 

থাকেন ), ধিনি জগতের অদ্ধিতীয় অধীশ্বর, যিনি নীতিমার্গের বিশেষ অভিজ্ঞ, 

যিনি সকলের আদি এবং জগৎপতি, কাশীপুরীর অধীশ্বর সেই কাঁলভৈরবকে 

ভজনা করি ॥ ৮॥ 

কালউৈরবাষ্টকং পঠস্তি যে মনোহরং) 

জ্ঞান-মুক্তি-সাধনং বিচিত্র-পুণ্যশ্বদ্ধনমূ্। 

শোক-মোহ-দৈম্য-লোভ-কোপ-তাপ-নাশনং 
তে প্রয়ান্তি কালভৈরবাজ্যি-সন্গিধিং গ্রুবম্ ॥ ৯ ॥ 

কালভৈরবাষ্টকং সম্পুর্ণম্। 
অন্যুজাচ্গ ।__যাহারা পরমা ভক্তি সহকারে এই কালভৈরবাষ্টক পাঠ 

করে, তাহাদিগের বরঙ্গজ্রান সঞ্চিত হব, মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, বিচিত্র প্রণারাশি প্রবদ্ধিত 

হয়, শোক, মোহ,দৈন্ট, লোভ ও উপপান্তক বিনাশ পায় এবং তাহার! কালভৈরবের 

পাদপদ্ম-সন্লিধানে গমন করিতে পারে ॥ ৯ ॥ 

ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্মাকৃত কালউৈরবাষ্টক সমাপ্ু। 

শ্রীবিষুভুজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্রম্। 

চিদংশং বিভুং শিশ্মালং নির্ববিকল্পং 

ণিরাহং নিরাকারমোঙ্কারগম্যম্। 

গুণাতীতমব্যক্তমেকং তুরীয়ং 

পরং ব্রহ্ম বং বেদ তন্মৈ নমস্তে ॥ ১॥ 

জন্সুা্ /--( যোগ্রগণ ) ধাহাকে মারাবচ্ছি্ চৈতন্ত অথচ গুণাভীত, 

বিভূ ( সর্ববব্যাপক ৯ নির্মল, নির্বিকল্প (প্রমাস্থরূপ শুদ্ধ চৈতগ্), নিরীহ (নিক্ষিয় ), 

নিশ্নাকার, ওক্কারপ্রতিপাদ্ধ, অবাক্ত, অদ্দিতীয়, তুরীয় ( জাগ্রৎ স্বপ্প এবং সুযুগ্তির 
অতীত) পরবুন্ধ বাঁণয়! জানেন, সেই তোমাকে নমদ্কার | 



শঙ্করা চাধ্য-গ্রন্থমাল। ৮৯ 

ব্িশ্শেম্য ব্যাঞ্খ্যা-তুরীর অর্থে জাগ্রত, স্বপ্ন এবং স্ুযুপ্তির অতীত বল! 
হইয়াছে, ইহার একটু বাখা! কর! আব্ঠক, বহু স্তবের মধ্যে এইক্প তুরীয় শব 
আছে। 

দেহ ত্রিবিধ ;--কারণদেহ, সুঙ্মদেহ এবং স্ুলদেহ ; ইহাও স্মষ্টি-বাষ্টি-ভেদে-_ 

অর্থাৎ মিলিত ও পৃথকৃরৃতভাবে প্রথমতঃ দ্িবিধ ;--সমষ্টিকারণ দেহ ও বাষ্টি- 

কারণ দেহ, সমষ্টি হুশ্্দেহ ও বাষ্টি সুক্ষদেহ ইত্যাদি । সমষ্টিকারণ দেহ-_নায়া 3 
সমষরি-সক্মদেহ--সমষ্টি পঞ্চপ্রাণাদি, ; মমষ্টি স্থুলদেহ সমষ্টি স্থলভূত | এই দেহব্রয়ের 

মধ কারণহদকে কক্ষ ও স্থল পদার্থের বিপয় হর বলিয়া ইহাকে সুষুন্তে বা এই 

দেহের 'অবস্থাবিশেষকে ন্ুযুপ্রি বলা হয়, স্থুলভূতের বিলর বলিয়া সমষ্টি পঞ্চ- 

প্রাণাদির-ম্বপ্রতনাম প্রদত্ত হয়ঃ আর স্থুলহুতসনুহের জাগ্রং পংদ্ধ। | এই যে দেহত্রর? 

ইহ! চৈতন্ঠেরই এক এক কল্িত আশ্রর, কারণদেহ ধাহার কল্লিত আশ্রর, সেই 

চৈতন্তের নাম ঈশ্বর ; সমষ্টি-স্গ্ষ-দেহ বাহার কল্িত আশ্রয়, তাহার নাম হিরণ্য- 

গর" সনষ্ি-স্থলভূত বাহার কল্লিত আশ্রয়) তাহাব নান “বৈশ্বানর? | দর্পণে স্্যা 

প্রতিবিদ্িত হয়েন, সুর্ধা বনুদূরস্থ সবৃহং ও আকাশস্থিত হইলেও ্যধ্য-প্রতি- 

বিশ্বকে ধারণ করায় দর্পণকে যেনন স্ধ্যের আশ্রয়ব্ূপে কল্পনা কর! বায়, সেইরূপ 

উক্ত দেহত্রয় সর্বাধিষ্টান সর্বব্যাপক বক্ষের কল্পিত আশয়, এহ কলিত আশ্রয়ের 

শান্বকার-প্রদত্ত লাম 'উপাধি' । কল্পিত আশ্রর়ের সন্বন্ধ-কল্পনায় বে সুযুপ্তি, স্বপন 

ও জাগ্রংসন্বন্ধ চৈতন্ঠে কল্িত হইয়াছে, বস্কতঃ ঘিনি সেই তিনের বাহিরে, কল্পনার 

সহিত বাস্তবের সম্বন্ধ না থাকার, দর্পণ-বহিঃস্থ হৃর্যোর ন্যার যিনি স্বয়ং তদতীত 

সমুজ্ছল চৈতন্য, উপাধ-সন্বন্ধ-হীন, নামত্রয়ে তিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন, এ জন্য তিনি 

তুরীর অর্থাং চতুর্থ। বাষ্ট্ির পক্ষেও দেখ :--মবিদ্যা। ব্যষ্টি-অজ্ঞান, তাহা 
এটৈক জীবের কারণদেহ ; পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্রিয়। পঞ্চ কার্খোন্দিন। 

বুদ্ধি এবং মল, অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরূণসমূহ, ব্যষ্টিভাবে এক 

জীবের হুক্মদেহ ; এবং স্থুলপঞ্চতূতোতপন্ন মাতা-পিতৃজাত জরামুজ ও অশ্ুজ 

অথব। অযোনিজ স্বেদ্জ উদ্তিজ্জ, ব্যট্টিভাবে-_স্থুলদেহ | কারণদেহে সুষুণ্তি, 

সুষ্্দেহে স্বপ্ন ও স্থলদেহে জাগ্রৎ অবস্থা হয়। এই অবস্থাত্রন্র প্রসিন্ধ, জাগ্রতেঃ 

দর্শন ও বাবহার ন্বপ্রাবস্থায় বিলীন হয়, স্বপ্রের দর্শন ও বাবার নুষুপ্তিতে 

লীন হয়। জাগ্রৎ অবস্থাপয় স্কলদেহে অধিষ্ঠীতা। চৈতন্ত জীব, বিশ্ব স্বপ্া- 
বস্থাপর সুগ্মদেহের আধষ্টাত৷ চৈতন্য জীব, “তৈজন' ও নুষূক্ত্যবস্থাপনন কারশদেহেব 

অধিষ্ঠা 1 চৈতন্য জীব “প্রাজ্ঞ+ নামে কথিতভ। এই সকল দেহ চৈতন্তের কল্পিত 

১ম-_-১২ 
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অধিষ্ঠান, অর্থাৎ ইহাও উপাধিমাত্র, এই কল্পন! ত্যাগ করিলে এই তিন 

অবস্থা বা সংজ্ঞা চৈতন্তে থাকে না» স্থতরাং তিনি এই তিনের, বাহিরে, তাই 

'তুরীয়, । জীবের দিক হইতে দেখিলেও হিনি তিনের বাহিরে 'তুরী়, ঈশ্বরের 
দিক দিয়! দেখিলেও তিনি তিনের বাহিরে “তুরীয়* অর্থাৎ চৈতন্তের বাস্তব স্বরূপ 

'তুরীয়'। কল্পনা হেতুক তাহার সংভ্তা-ভেদ | ইহা! তুরীন্ শব্দের অর্থ ॥ ১। 

বিশুদ্ধং শিবং শাস্তমাদ্ন্তশূন্ং 

জগজ্জীবনং জ্যোতিরানন্দরূপন্থ। 

অিগ্দেশকালব্যবচ্ছেবনীয়ং, 

ত্রয়ী বক্তি যং বেদ তন্মৈ নমস্তে ॥ & ॥ 
অন্মববাদ্ক 1--বিশুদ্ধ) মঙ্গলময়, শান্ত, আদি-অন্তহীন, জগতের জীবনন্বরূপ, 

জ্যোতিষ, আনন্দবিগ্রহ, দিক্, দেশ ও কালের অপরিচ্ছেস্ত ব্লিয়। ধিনি কীন্িত 

হইয়াছেন, তাদৃশ তোমাকে নমস্কার ॥ ২ ॥ 

বিশ্পে্ ক্যাঙ্খ্যা পর্বদিক ও দেশ ব্যাপিয়া সর্বকালে তিনি 
বর্তমান,_এই জন্যই দিক্ দেশ ও কালের তিনি অপরিচ্ছেদা । 

সূর্য্য পূর্বদিকে উদিত হইতেছেন, এইরূপে সুর্যাকে এক বিশেষরূপ দিক্ 

উল্লেখ করিয়! শির্দেশ করা হর-_-এই জন্ত তিনি দিকৃপরিচ্ছেদ্য | 

কাশীধাম উত্তরপশ্চিম দেশের একটি নগর,_-স্তরাং দেশ উল্লেখ দ্বারা কাশ- 

ধামের নির্দেশ হওয়ার কাশীধাম দেশপরিচ্ছেদা, রাজা যুধিষ্টির দ্বাপরধুগের শেষে 

বা কলির প্রথমে ণাজ্য করিতেন, অতএব রাজ যুধিষ্ঠির কালপরিচ্ছেদা, ধাহার 

পরিমাণ সর্বদিগ্ব্যাপী নহে,_-তিনি দিকৃপরিচ্ছেগ্ত, ধাহার স্থিতি সর্বদেশব্যাপক 

নহে, তিনি দেশপরিচ্ছেন্ধঃ যিনি উৎপত্তি বা বিনাশযুক্ত, তিনি কালপরিচ্ছেছ্ছ | ২ ॥ 

. মহাযোগপীঠে পরিভ্রাজমানে, 

ধর্ণ্যাদিতত্বাত্কে শক্তিযুক্তে। 
গণাহস্করে বাহ্ছিবিদ্থার্ধ মধ্যে, 

সমাসীনমোস্কণিকেহস্টীক্ষরাক্জে ॥ ৩ ॥ 
ভ্সম্মুাদক পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চতত্বাত্বক ও শক্তিযুক্ত বিভ্রাঞ্জমান 

মহাযোগপীঠগুণয্প হৃর্যামগ্ডলস্থ অর্দবহ্কিমগ্ুলে প্রণব-কণ্নিকাধুক্ত অট্টাক্ষর ' 

ম্-পদ্ষে যিনি উপবিষ্ট ॥ ৩ ॥ 
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সমানোদিতানে ক-সূর্ধ্যেন্দুকোটি- 
প্রভাপুরতুল্যহ্যতিং ছুনিরাক্ষ্যম্। 

ন শীতং ন চোষ স্থবর্ণাবদাত- 
প্রসন্নং সদানন্দসংবিৎম্বরূপম্ ॥ ৪ ॥ 

অন্যুবাঙ্গ ।--ধাভার কান্তি এককালীন উদ্দিত বহুকোটি হৃর্যা ও চন্দ্রের 
প্রতাপুঞ্জে ভার, ধাহার দিকে তেজের আধিকা হেতু দৃরিপাত করা বায় না, 

বিনি স্সিগ্কও শহেন। উঞ্ও নহেন, কাঞ্চনবং যিনি স্বচ্ছ, যিনি নিরন্তর প্রসন্ন) 

সদানন্দপূণ ও আ্আননয় ॥ ৪ ॥ 

স্রনীসাপুটং স্বন্দর-ভ্রললাটং, 

কিরীটোচিতাকুষঞ্চিতশ্রিগ্ধকেশম্ 

স্কর€-পুগুরীকাভিরামায়তাক্ষ, 

সমুতফল্ল-রত্ব-প্রসুনাবতংসম্ ॥ ৫ ॥ 

ত্বন্নুাগ ।- _ধাহাণ নাসাপুট স্থশোভন। ভর ৪ ললাটদেশ মনোহরঃ 

আকুঞ্চিত মস্থণ কেশকলাপ, কিরীটধারণে সদ! শোভনান, যিনি বিকসিত 

পুগুরীক-্ন্দর, বিশাল-লোচন এবং প্রফুল্ল রত্বপুষ্পাভরণে ধাহার কর্ণযুগল 

বিভৃষিত ॥ ৫1 

লসৎ-কুগুলা মুষ্ট-গণুস্থলাস্তং, 

জবা-রাগ-চোরাধরং চারুহাসমূ। 

অলি-ব্যাকুলামোদি-মন্দারমালং, 

মহোরস্ফরৎ-কৌস্তভোদীরহারমূ ॥ ৬ ॥ 

অন্সুল্রীদ্ত (বাহার গওস্থলের প্রাস্তদেশে উজ্জল কুগুল সংলগ্ন, 

যাহার অধন-রাগ জবা-কুসুমের রক্তিমা অপহরণ করিয়াছে, ধাহার হাস্য চিত্বরঞ্জন, 

ধাহার গলদেশে বিলম্বিত সুগন্ধি মন্দার-পুষ্পের মাল অলিকুলে আবৃত, 

বাহার বিশাল বক্ষঃপ্রদেশে দীপ্তিমান্ কৌস্তভমণি ও অত্যুৎ্কষ্ট হার্ 
বিরাজমান ॥ ৬ ॥ 
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স্রত্বাঙ্গদৈরন্বিতং বাহুদৈ- 

শ্চতৃভিশ্চলৎ-কন্কণালঙ্কৃতী গ্রৈঃ | 
উদ্বারোদরালঙ্কৃতং গীত-বস্ত্ুং, 

পদছন্ব-নিধু ত-পদ্ধাভিরামম্ ॥ ৭ ॥ 
অন্যুব্বীদক ।-ধাহার চারিটি বাহুতে দিব্য রত্রাঙ্গদ ও অগ্র অর্থাৎ 

প্রকোষ্ঠে চঞ্চল কঙ্কণ শোভা পাইতেছে, যাহার বিশাল উদরদেশ শোভাময়, যাহার 

পরিধানে প্রীতান্ঘর এবং বাহার চরণযুগলের শোভা পদ্মের লৌন্দর্যাষ্ণক ও বিড়ন্থিত 

করিতেছে ॥ ৭ ॥ 

স্বতক্তেষু সন্দশিতাকারমেবং, 
সদ! ভাবয়ন্ সন্গিরুদ্ধেন্ডিয়াশ্বঃ | 

ছুরাপং নরে৷ ঘাঁতি সংসার-পারং 

পরন্মৈ পরেভ্যোহপি তদ্মৈ নমন্তে ॥৮॥ (কুলকম্)। 
অল্্রল্বাদ্ক ।--ভক্রন্দের সমক্ষে তাহার সন্দশত এই প্রকার রূপ 

মানব, ইন্দ্রির-তুরঙ্গগণকে নিরুদ্ধ করিয়। সদা চিন্তা করিলে সংসারসমুদ্রের হুল ভ 

পরপারে গমন করে, সেই সর্বপরাত্পর তোমাকে নমন্থার 0৮ ॥ 

শরিয়া শাতকুস্ত-ছ্যতি-সিগ্ধ-কাস্ত্যা, 

ধরণ্য। চ দুর্ববা-দল-শ্যামলাঙ্গ্য। | 
কলব্রদ্য়েনামুনা৷ তোষিতার, 

ভ্রিলোকী-গুহস্থায় বিষ! নমস্তে ॥ ৯॥ 
আন্মুলাদ্ত 1--কনককান্তিমতী কমলা! ও দুর্বাদলশ্তামলাঙ্গী বসুহ্থরা এই 

ভার্যাদ্বয় ধাহার প্রীতিবিধান করেন এবং ব্রেলোকা-গুহের যিনি গৃহস্বামী, হে 

বিষে! সেই তোমাকে ননদ্ধার করি ॥ ৯ ॥ 

শরীরং কলব্রং স্থতং বন্ধুবর্গং, 

বয়স্তং ধনং সন্ম স্তৃত্যং ভূবঞ্চ | 

সমস্তং পরিত্যজ্য হা কষ্টমেকো 

গমিষ্যামি ছুঃখেন দুরং কিলাহম্ ॥ ১০ ॥ 
অঅন্তুলাচ্চ ।--অহো।! কি কষ্ট। শরীর, পু, ভার্ধ্যা, বন্ুবন্দ, বয়স, 
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ধন, গৃহ, কিন্কর, পৃথিবী-এই সকল পরিহার পুরঃসর একাকী আমি কোন দুর- 

দেশে গমন করিব | ১০ ॥ 

জরেয়ং পিশাচীব হা! জীবতো৷ মে, 
বসামত্তি রক্তং চ মাংসং বলঞ্চ । 

অহো দেব সীর্দামি দীনান্ুকম্পিন্, 

কিমগ্যাপি হস্ত ত্রয়োদাসিতব্যমূ ॥ ১॥ 

অন্যুব্বাচ্চ হায় ! জীবিতাবস্থাতে্ জগা-পিশীচী আসিয়ট আমার 
বদ, শোণিত, মাংস ও শক্তি কবলিত করিতেছে । অভ! হে দীনানুকম্পিন্। 

আমি ক্র ক্রজ্মে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি ! এখনও তুমি উদাসীন হইন্সা থাকিবে ! 
অর্থাং কৃপা প্রদর্শন পূর্বক আমাকে পরিত্রাণ কর ? ১১ ॥ 

ককব্যাহতোষ্ণেন্বণ-শ্বাসবেগ- 

ব্যথা-বিস্ফরৎ-সর্বব-মন্াস্থিবদ্ধাম্। 

বিচিন্ত্যাহমন্ত্যামসংখ্যামবস্থাং, 

বিভেমি প্রভে। কিং করোমি প্রসীদ ॥ ১২॥ 

অস্ভ্রন্ম(দ্ক.।কফ-প্রতিরদ্ধ উষ্ণ তীব্র শ্বাসবেগে বেদনায় সকল মর্মস্থল 

ও অস্থিবন্ধন উৎকম্পিত, বাকৃশক্তিহীন (বা সংজ্ঞাহীন ) অন্তিম অবস্থা চিন্তা 

কারয়| আমি ভীত হুইয্নাছি। হে প্রভো! আমি কি করি? আমার প্রতি 

প্রসন্ন হও ॥ ১২॥ 

লপন্নচ্যুতানন্দ গোবিন্দ বিষ্ঞো, 

মুরারে হরে নাথ নারায়ণেতি। , 

যথানুম্মরষ্যামি ভক্ত্যা ভবস্তং, 

তথ! মে দয়াশীল দেব প্রসীদ ॥ ১৩ ॥ 

অন্মুত্াদ্ক 1--আমি ভক্তিপৃতভাঁবে “ছে অভ্াত, হে অনন্ত, হে গোবিন্দ, 

₹ে বিষ্চো, হে মুরারে, ছে নাথ, হে নারায়ণ এই সকল বাকা উচ্চারণ সহকারে 

যাহাতে তোমাকে শ্মরণ করিতে সমর্থ হই, হে ক্কুপাশীল দেব! তুমি সেইরূপ 

প্রস্পত। অবলম্বন কর ॥ ১৩॥ 
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ভূজঙ্গ-প্রয়াতং পঠেদ্ যস্ত ভক্ঞ্যা, 

সমাধায় চিত্তে ভবস্তং মুরারে। 

স মোহং বিহায়াশু যুক্সৎ-প্রসাদাঁৎ, 

সমাশ্রিত্য যোগং ব্রজত্যচ্যুতং ত্বামূ ॥ ১৪ ॥ 

বিষ্ণ-ভুজঙ্গ-প্রযাতস্তোত্রং সম্পূর্ণমূ । 
তন্ত্র ।- হে মুরারে! যে বাক্তি হৃদয়ে তোমাকে স্থাপন পৃব্বক 

ভক্তি সহঙ্কারে এই ভূজঙ্গ-প্ররাত-স্তোত্র পাঠ করে, সে বাক্তি তোমার প্রসাদে 

মোহপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যোগাবলম্বন সহকারে অচিরে অচ্যুত-স্বদূপ-_ 

তোমাকে লাভ করিয়া গাকে ॥ ১৪ ॥ 

বিু-ভুজনগ প্রয়াতস্তোত্র সম্পৃণ । 

বিষুরপাদাদিকেশান্ত-স্তোত্রম্। 
লক্গবীভর্ত্ভূজাগ্রে কৃত-বসতি সিতং যস্য রূপং বিশালং 
নীলাদ্রেস্তগশূঙ্গস্থিতমিব রজনীনাথবিম্বং বিভাতি। 
পায়ান্গঃ পাঞ্জজন্যঃ স দিতিম্ৃতকুলত্রাসনৈঃ পুরয়ন্ স্বৈ- 

নি'বানৈর্নীরদৌঘ-ধ্বনিপরিভবদৈরম্বরং কম্বুরাজঃ ॥ ১ ॥ 
অন্ত বাদক 1--ধাহার বিশাল শুভ্ররূপ শই্পতির ুজাগ্রে অবস্থিত হইয়া 

নীলাচলের তুঙ্গ শুঙ্গে অধিষ্ঠিত চন্দ্রমগ্ুনের ন্তায় শোভ৷ পাইয়া থাকে, সেই 

শঙ্খলাজ পাঞ্জন্য দৈত্যকুল-বিত্রামন ঘনঘট।-গর্জনবিজয়ী স্বীয় নির্ঘোষে গগন- 
মণ্ডল পূর্ণ করতঃ আনাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥ 

আহষন্ত স্বরূপং ক্ষণমুখমখিলং সুরয়ঃ কালমেতং 

ধবান্তস্তৈকান্তমন্তং ঘদপি চ পরমং সর্ববধান্নাং চ ধাম। 
চক্রং তক্চক্রপাণেদ্দিতিজ তনুগলদ্রক্তধারাক্তধারং 

শশ্বনে। বিশ্ববন্দ্যং বিতরতু বিপুলং শন্ম ঘন্মাংশু-শোভম্ ॥২। 
জন্ভুনাদ /পশ্ডিতগণ ক্ষণ প্রভৃতি নিখিল কালকে ধাহার স্বরূপ 
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বলিয়। থাকেন, এবং যিনি ধ্বান্তঞ্জালের একাস্ত ধ্বংসকারী, সর্বতেজের পরম তেজঃ, 
দৈত্যগপ-তন্ু-বিগূলিত রুধিরধারার রঞ্জিতধার।--চক্রপাপির দেই বিশ্ববন্দা চক্র 

আমাদিগকে বারংবার বিপুল স্থুথ প্রদান করুন ॥ ২ ॥ 

অব্যান্নির্ধা তঘোরে! হরিভুজপবনামর্শনাধ্মাতমূর্তে- 

রম্মান্ বিশ্মেরনেত্র-ত্রিৰশনুতি-বচ£সাধুকারৈঃ স্ৃতারঃ | 
সর্ববং সহহর্তমিচ্ছোররিকুল-ভুবনং স্ফার-বিস্ফর-নাদঃ 
যং-ুল্লা্তসিদ্ধৌ শরসলিলঘটাবামু চঃ কার্ম্ম কম্ত এ ৩। 

অসন্প্রত্বাদ্ত 1 নারায়ণ-হস্তরূপ সমীরণের সঞ্চালনে ধাহার মুক্তি টঙ্কার-সুখর, 
যিনি যুদ্ধন্বপ, প্রল্্সাগরে শরনিকরন্প বারিধারা-বর্ধণে মেঘতুলা, সেই কাম্মুক যেন 

নিখিল প্রিপুকুলস্থান-নংহারে অভিলাষী হইষা নির্ঘা ত-ঘোর, বুহৎ হইতে বৃহত্তর 

ধ্বনি করিয়াছেন, বিন্রয়পূর্ণ-দৃষ্টি দেবগণের স্তববাকো ও সাধুবাদের সম্মেলনে 

উচ্চতপ সেঠ ধ্বনি আমাদিগকে -রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥ 

জামুতশ্টামভাসা মুহুরপি ভগ বদবাহুনা মোহয়ন্তা 

ুদ্ধেযদ্ধুয়মান। ঝটিতি তটিদিবালক্ষ্যতে বন্য মুভি? । 

সোহাসস্ত্রাসাকু লাক্ষ-ত্রিদশরিপুবপুই-শোণিতাস্বাদ-তৃপ্তো 

নিত্যানন্দায় ভূযান্ মধুমথন-মানানন্দনো নন্দকো। ন: ॥ ৪ ॥ 

তনন্মুলাল ।- হাঠাণ মৃন্তি ঘনশ্তামকাস্তি নারারণবাছ দ্বারা দৃন্ধস্থলে পুনঃ 

পুনঃ সন্গাপিত হইরা মোহ প্রদাগরিণী সৌদামিনীর স্ায় ক্ষণতরে পরিদুষ্ট হইয়াছে, 
ভর়চকিতনেত্র দেবারিগণের শরীরশোণিতাস্বাদ-পরিতৃপ্ৰ, মধুস্থদনের হবদয়ালন্দ- 
বিধারী সেই নন্দক নামক অসি. আমার্দিগের নিতা আনন্দের হেতু হউন ॥ ৪ * 

কম্াকারা মুরারেঃ করকমলতলেনানুরাগাদগৃহীতা 
সমাগ্বৃত্ত। স্থিতাগ্রে নপদি ন সহতে দর্শনং যা পরেষাম্। 

রাজস্তী দৈত্যঞজীবাসবমদমুদিতা লোহিতালেপনার্া 

কামং দীপ্তাংশুকান্ত। প্রদ্দিশতু দয়িতেবাস্ত কৌমোদকী ন; ॥৫॥ 

আন্বক্বা্ক /-সুরারি, অনুরাগ সহকার নিজ করকমলতলে ধাহাকে গ্রহণ 

করিয়াছেন যিনি সমাগ্বৃত (সুশীল মখচ স্ুগঠিতা ), অগ্রে অবস্থিত হই়াও 

হিনি ক্ষণকালের জন্তও পরপুরুষ-( পুক্রযান্তর এবং শকত্র। দর্শন সহিতে পারেন না, 
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দৈত্যজীবন-মুরামদে আনন্দিত (যে সুর দৈতাগণের জীবন, অথচ দৈত্যগণের 

প্রাণই যে থরাস্থানীয়, তাহার পানজনিত মত্ততায় আনন্দিত! ) লোহিতালেপনে 

( কুস্কুমলেপনে অথচ শক্রগণের রক্তে লিপু হইয়া ) আর্জা, দীপ্তাতুকাস্ত। ( উজ্জল- 

বন্ত্রপরিধানা অথচ উজ্জল কিরণে ন্থুশোভিতা ), কমনীয়াকারা শোভমানা 

মুরারির দ্ররিতা-সদৃশী সেই কৌমোদকী-নায়ী গদা আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ 
করুন ॥ ৫ ॥ 

যো! বিশ্বপ্রাণভূতস্তনুরপি চ হরেরানকেতুম্বরূপো 

যংসঞ্চিস্ত্যৈব সঃ স্বয়মুরগবধূবর্গগর্ভা; পতন্তি | 
চঞ্চচ্চণ্ডোর-তুগু-ত্রটিত-ফণি-বসা-রক্ত পক্কাস্কিতাস্যং 
বন্দে ছন্দোমধং তং খগপতিমমল-ন্বর্ণবর্ণং স্তপর্ণম্ ॥ ৬॥ 

অন্যুব্বা্গ ।-_যিনি বিশ্বের প্রাণস্বনূপ এবং নারায়ণের দ্বিতীয় মৃত্তিস্বরপ 

হইর়াও তাহার রথের কেতুন্বরূপ, ধাহাকে চিন্তা করিবামাত্র ভূজঙ্গবমণীগণের গড 

সগ্ঠঃ স্বয়ং পতিত হয়, প্রচ গু-চঞ্চল-বিশাল-তুগ্ডাধাতে বিদীর্ণ ভূজঙ্গগণের বদারক্ত- 
পঙ্কে লাঞ্িতবদন নির্খুল স্বর্ণবর্ণ সেই ছন্দোনর খগরাজ সুপর্ণকে বন্দনা করি ॥ ৭ ॥ 

বিষ্ঞোধিশ্বেশ্বরস্ত প্রবরশয়নকৃৎ সর্বলো কৈকধর্তা 
সোইনন্তঃ সর্ববভূতঃ পৃথুবিমলযশাঃ সর্বববেদৈশ্চ বেস্ভাঃ। 
পাতা বিশ্বস্ত শশ্বৎ সকলঙররিপুবং ংসনঃ পাপহস্ত' 

সর্বজ্ঞ: সর্ববসাক্ষী সকলবিষভয়াৎ পাতু ভোগীশ্বরে। নঃ ॥৭। 

অন্মুলাঙ্গ | বিশবেশ্বর বিষুর উৎকৃষ্ট শয়নীয-সম্পাদক, সর্বলৌকের অদ্ধি- 

তীয় ধারণকর্তা, সর্ধাবেদবেগ্ক, বিশাল নির্শল কীত্তিসম্পন্ন, বিশ্বরক্ষক, বারংবার 

নিখিল স্থরারিগণের বিনাশক, পাপহস্ত।, সর্ববক্ত, সর্বসাক্ষী, সর্বন্বূপ সেই ভূঙগরাজ 

অনস্ত আমাদিগকে নিখিল বিষভয় হইতে রক্ষ। করুন ॥ ৭ ॥ 

বাগ্ভূ-গৌধ্যাদি-ভেদৈবিছ্বরিহ মুনয়ো। যাং যদীয়ৈশ্চ পুংসাং 
কারুণ্যাদ্রে৫ কটাক্ষৈঃ সকৃদপি পতিতৈঃ সম্পদঃ স্থ্যঃ সমগ্রাঃ | 
কুন্দেন্দু-্ঘচ্ছমন্দ-ম্মিত-মধুর-মুখাস্তোরুহাং হুন্দরাঙ্গীং 

বন্দে বন্দ্যামশেষৈরপি মুরভি হরোমন্দিরামিন্দিরাং তাম্ ॥ ৮ ॥ 

অন্সুন্বাদ্ত।-_মুনিগণ ধাহাকে বাগ্দেবী, ভূমি এবং গৌরী প্রসৃতি 
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মুণ্তিভেদ-সম্পন্ন৷ বলিয়! ইহ-জগতে অবগত আছেন, মদীয় করুণার্জ মহনীয় কটাক্ষ 
একবারমাত্র নিপতিত হইলেও পুরুষদিগের সমগ্র সম্পৎ লাভ হইম্বা থাকে, 

কুনেনুনুন্দর যৃহ্মন্দ ঈষং হান্তে মনোৌহর-বদনকনলা, নুন্দরাঙ্গী, অশেষজন- 

বন্দনীয়। মুরারিবক্ষঃস্থলবাঁসিনী সেই ইন্দিরা দেবীকে বন্দনা করি ॥ ৮1 

যা নুতে সত্যজালং সকলমপি সদ! সন্গিধানেন পুংসো 

ধত্তে ঘা তত্বযোগাচ্চরমচরমিদং ভূতযে ভূতজান্তম্ | 
ধাত্রীং স্থত্রীং জনিত্রী" প্রকৃতিমবিকৃতিং বিশ্বশক্তিং বিষ্ঠাত্রীং 
বিষ্ঞোবিশ্বাআবনস্তাং বিপুলগুণময়ীং প্রাণনাথাং প্রণৌমি ॥ ৯ ॥ 
অনন্ছ্্রাঞ 1-_যিনি পুরুষের ! পরণমাজআ্মার ) সাল্গিধা বশতঃ সদা নিখিল 

বণ্ত প্রসব করেন, যিনি মহদাদি তবোগে এই চরাচর ভূতসমুহকে ধারণ করেন, 

ধাত্রী খিশ্বাত্মা বিষ্ণঞর বিপুল গুণমন্রী প্রাণাধীহ্বরী সর্ববিধানদক্ষা মাতৃস্বরূপা 
চিরস্থিরা সেই বিশ্বশক্তি অবিকৃত প্রকৃতিকে সম্পদের ভন স্তব করি ॥৯॥ 

ঘেভ্যোহুসুয়ভিরুচ্চৈঃ সপদি পদমুরু ত্যজ্যতে দৈত্যবর্গৈ- 
ধেঁভ্যো ধর্তৃং চ মুদ্ধু। স্পৃহয়তি সততং সর্বরবগীর্ক্বাণবর্গঃ | 
নিত্যং নিশ্মুলয়েঘুনিচিততরমমী ভক্তিনিস্সাত্মনাং নঃ 
পদ্মাক্ষস্যজ্যি পৃদ্মদ্বয়তলনিলম্কাঃ পাঁংসব? পাপপক্কমূ ॥ ১০ ॥ 

অন্মুাদ্ক ।--দৈতাবগ ধাহাদিগের প্রতি অসুয়া হেতু অবিলম্থে নিজ নিজ 
স্বীয় উচ্চ মহৎ পদ পরিতা'গ করিতে বাধা হয়,সমস্ত দেবগণ মস্তরকে ধারণ করিবার 
জন্ত যে সকলের প্রতি সদ| ম্পৃচা-সম্পন্ন, পুগুপীকাক্ষের চরণক মলধুগলতল- 

নিলীন সেই রেণুরাজি ভক্তিপরতস্ত্রচেতা আমাদিগের অতিপুব্বসঞ্চিত পাপ- 

পদ্ধকে যেন নিতা নির্শ,ল করেন ॥ ১০ ॥ 

রেখা লেখা দিবন্দ্যাশ্চরণতলগতাশ্চক্রমতস্যাদিরূপাঃ 

স্িগ্ধাঃ সুক্ষাঃ স্থজাতা মৃদ্ুললিততর-ক্ষৌম-সুত্রায়মণা । 
দহ্যুর্নো মঙ্গলানি ভ্রমরপরজুষা কোমলেনাব্িজায়া: 

কত্ত্রেণাস্রেড্যমানা; কিসলয়-ম্বছুন। পাঁণিন। চক্রপাণেঃ ॥ ১১ ॥ 

অসন্ভুশ্ান্দ ।--ক্ষীরোদ-সস্তবার অলিকুল-সেবিত কিশলফ-কোমল কমনীপ- 

কর-সংবাহনে পুনঃ পুন; স্পৃ্ট, দেবাদি-বন্দনীয়, মৃহ্-ললিত-ক্ষৌম-সুত্রসদৃশ ুষ্, 
১মৃস্১৩ 
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্িষ্ক। সুজাত, চক্রপাণিচরণস্থ কমনীয় চক্র-মত্হ্তাদি রেখা-সমূহ যেন আমাদিগকে 

মজল বিতরণ করেন ॥ ১১ ॥ 

যম্মাদাক্রামতো গ্ভাং গরুড়-মণি-শিলা-কেতু-দণ্ডায়মীনা- 

দাশ্চ্যোতন্তী বভীসে স্থরলরিদমল! বৈজয়ন্তীব কান্ত । 
ভূমিষ্ঠো যস্তথান্যে। ভূবনগৃহবৃহত-স্তস্তশে।ভাং দধো নঃ 
পাতামেতৌ পয়োজোদরললিততলৌ পক্কজাক্ষম্ত পাদৌ ॥ ১২ ॥ 

জন্তরন্বাদ্ত ।-_মরকতমণিময় ধ্বজদণ্ড সদৃশ যে চরণ স্বর্গ আক্রমণে 

উখিত হইলে, তাহা হইতে দির্ল! সুরধুনী ক্ষরিত হইয়া কমনীয়! বৈজযন্তীর 

( পতাকার ) স্তার শোভা পাইরাছিলেন, আর বে অপর চরণ ভূতলব্যাপী হইয়। 

তুৰনমণ্ডলরূপ গৃহের স্তস্তবৎ শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুণগরীকাক্ষেণ কমল" 

গর্ভ-মনোহর-তল-সম্পন্ন সেই চরণদ্বপ্ন আমাদিগকে রক্ষা! করুন ॥ ১২ ॥ 

আক্রামদ্ভ্যাং ত্রিলোকীমন্তরস্থরপতী তৎক্ষণাদেব নীতৌ 
যাভ্য।ং বৈরোচনীন্দ্রোৌ৷ যুগপদ্রপি বিপং-সম্পদৌরেকধাম। 
তাভ্যাং তায্োদরাভ্যাং মুহুরহমজিতন্তাঞ্চিতাভ্যামুভাভ্যাং 

প্রাজৈ-শর্য্যপ্রদাভ্যাং প্রণতিমুপগতঃ পাদপক্কেরুহাভ্যাম্ ॥ ১৩ ॥ 
অন্মুলাচ্গ ।_াহারা ব্রৈলোক্য আক্রমণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্ুররাজ 

বলি এবং সুররাজ ইন্দ্রকে ঘুগপং ( বথাক্র্ে ) বিপন্তি ও সম্পত্তির 'একাধিকারী 

করিয়াছিলেন, তাম-তল-ননোহর প্রভৃত ধশ্বর্্য প্রদ সব্বলোক-পুজিত সেই নারায়ণ 

চরণকমলধুগলে আমি বারংবার প্রণাম করিতেছি ॥ ১৩ ॥ 

যেভ্যো বর্ণশ্চতুর্খশ্চরমত উদভূদাদিসর্গে প্রজানাং 
সাহশ্রী চাপি সংখ্য। প্রকটমভিহিত| সর্বববেদেধু যেষামৃ। 

ব্যাপ্ত। % বিশ্বস্তর৷ বৈরতিবিতততনোবিশ্বমুর্তেবিরাজে। 

বিষ্লোস্তেভ্যে! মহত্যঃ সততমপি নমোইস্তজ্ি পঞ্চেরুহ্ভ্যেঃ ॥১৪॥ 
অন্পু্বাদ্ত /--প্রজাগণের আদিন্ষ্টিকালে, যে সমস্ত হইতে শেষে চতুর্থ 

বর্ণ উদ্ভুত, সর্্ধবেদে ধাতাদিগের সস্্সংখা স্পইভাবে তি হী ভূমগুলকে 
আট এর ্-স্পস্ : স্০ শপ শা এপ সি ক ০ 

॥ টি বানবিলাস পি দি 
সম ? পি সস পাস উস পপর ঢা 
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ব্যাপ্ত করিয়াছেন, অতি বিশালকাণ বিশ্বমূস্তি বিরাট পুরুষ বিষুদর সেই মঙ্ৎ 

শ্রীচরণকমলনিকরের উদ্দেশে আমার সতত নমস্কার ॥ ১৪ ॥ 

বিষ্কোঃ পাদদ্বয়াগ্রে বিমলনখরুচি % ভ্রাজিতা রাজতে য! 

রাজীবন্তেব রম্য! হিমজল-কণিকা লঙ্কৃতাগ্রা! দলালী ৷ 

অন্মাকং বিল্ময়াহাণ্যখিলজন-মনঃ-প্রার্থনীয়! হি সেয়ং 

দগ্চাদাগ্তানবণ্গ ততিরতিরুচিরা মঙ্গলান্যন্কুলীনাম্ ॥ ১৫ ॥ 
অন্যু্বাচ্চ |-যিনি শ্রীবিষ্ণুর চরণয্গলের অগ্রভাগে, নির্মম নথপ্রভাঁয় 

উদ্ভাসিত হয়! হিনজলকণিকা1-ভষিতাগ্র রমণী কমলদলনিকরবৎ শোভ) 

পাইতেছেন্ত ; * অখিল-জন-মনঃ-প্রার্থনীয়, জগংস্থ্টির পূর্বে প্রকাশিত সেই 

নিদ্দোষ অঙ্গুলিরার্দি আমাদিগের বিশ্রয়কর কল্যাণপরস্পর। যেন প্রদান 

করেন ॥ ১৫ ॥ 

যস্যাং দৃষ্টামলায়াং প্রতিকৃতিমমরাঃ সম্ভবন্ত্যানমন্তঃ 

সেন্দ্রাঃ সান্দ্রীকতের্য্যাম্্বপরভরকুলাশঙ্কয়াতঙ্কবন্ত; | 

সা সগ্ঃ সাতিরেকাং সকল-ন্ুখকরীাং সম্পদং লাধযেন্স- 

শ্চঞ্চচচার্ববংশুচক্র। চরণ-নলিনযোশ্চক্রপাণের্নথালী ॥ ১৬ ॥ 

অন্নুবাচ্গ ।- ইন্্রপমন্থিত দেবগণ প্রণাম করিবার সমরে, নিম্মলতা হেতু 

যাহার ভিতরে নিজ নিজ প্রতিবিষ্ধ দর্শনে, অপর দেবতাগণের প্রাহুভাব আশঙ্কা 

হওয়ায় প্রগাঢ় ঈর্ষা সহ আতঙ্ক প্রাপ্ত হয়েন, মনোহ্র-কিরণাবলি-প্রসারিণী, 
চক্রপাণির পদ্দকমলবিরাজিত সেই নখররাজ আমাদিগের সর্বসুথবিধায়িনী 

অত্যাধিক সম্পদ অবিলম্বে সম্পন্ন করুন ॥ ১৬। 

পাদাস্তোজন্ম-সেবা-সমবনতস্র-ব্রাত-ভাম্বৎ-কিরীট- 

প্রত্যুপ্তোচ্চাবচাশ্ম-প্রবরকরগণৈশ্চিত্রিতং মদ্বিভাতি। 

নস্রাঙ্গাণাং হরেনে? হরিছুপল-মহাকৃর্্ম-সৌন্দর্ধ্য-হারি- 
চ্ছায়ং শ্রেয়ঃ-প্রদায়ি গ্রপদযুগমিদং প্রাপয়ে পাপমস্তম্ ॥১৭॥ 

অঅন্যুাচ্গ ।--চরণক মল-লেবার্থ প্রণত দেববন্দের উজ্জল কিরীট-নিবন্ধ 
বিবিধ উৎকৃষ্ট অপিমমৃখজালে বিবিধ বর্ণ ধারধ করতঃ ধিনি শোভা পাইয়া থাকেন, 

* “নখ-মপি' বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ। 
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মরকতমণিময় মহাকৃুর্মপৃষ্টের হায় সুশ্রী সুঠাম সেই শ্রেয়ঃপ্রদ শ্রীহরি- প্রপদযুগল, 
নম্রকায় আমাদিগের যেন পাপসমূছ বিনাশ করেন ॥ ১৭ ॥ 

শ্রীমত্যে চারুবৃত্তে করপরিমলনানন্দ-হৃষ্টে রমায়াঃ 
সৌন্দর্ধ্যাচ্যেন্রনীলোপল-রচিত-মহাঁদগুয়োঃ কান্তি-চোরে। 
সূরীনদৈঃ স্তুর়মানে স্থরকুল-স্থখদে সুদ্দিতারাতিসঙ্ে 

জড্ঘে নারায়ণীয়ে মুহুরপি জয়তামস্মদংহে। হরন্ত্যো ॥ ১৮ ॥ 
।--উৎকুষ্ট শ্রীসম্পন্ন, স্ুবুত্ত ( সুগোল ) লক্ষ্মীকরকমল সম্পাদিত 

সংবাহন-ম্খে রোমাঞ্চিত, ইন্দ্রনীল-মণিরচিত সুন্দর মহাদওষুগলের কাস্তিহরণকারী, 

শৃরিশ্রেষ্ঠগণের স্তরতিভাজন, অরাতিসঞ্ঘবিজয়ী, স্ুরকুলমুখদায়ী নারায়ণভজ্ৰা 
বুগলঃবারংবার আমাদিগের পাপহরণ করতঃ জয়যুক্ত হউন ॥ ১৮ ॥ 

সম্যক সাহাং বিধাতুং মমমিব সততং জঙ্ঘয়োঃ খিনযোর্ষে 

ভার-ভূতোরুদগুদ্য়ীভরণকৃতোতস্তভাবং ভজেতে | 

চিন্তাদর্শং নিধাতুং মহিতমিব তাং তে সমুদ্গায়মানে 
বুভাকারে বিধর্তাং হৃদি মুদমজিতন্যানিশং জানুনী নঃ ॥ ১৯ ॥ 

অন্নুব্রাচ্গ ।__ধাহারা উরুভারবহনে ) থিন্ন জজ্ঘাধ্গলের সতত লমভাবে 

সম্যক $হায়ত করিবার জন্যই যেন উরুদগুযুগলভার বহন করিয়৷ স্তবন্ধভাব প্রাণ 

হইয়াছেন, এবং ষাহার! সঙ্জনগণের প্রশংসনীয় মনোদর্পণ স্থাপনের সম্পুটক তুলাঃ 

অজিতের (নাবায়ণের) সেই বৃত্তাকার জানুদ্ধয় আমাদিগের হৃদয়ে নতত আনন্দবিধান 

করুন। [ মণিদর্পণ বড় আকারের কৌটামধ্যে রাধিবার ব্যবস্থা! ছিল। এখানে 

ভক্ত কবি, জঙ্ঘা ও উরুর মধ্যস্থিত জান্ুর (হাটুর) বর্ণনায় উৎপ্রেক্ষা। করিয়া 

বলিলেন, প্রভুর এ ষে সুঠাম জানু, উহ! জানু নহে, বড় আকারের কৌটা, উপরে 

তারাই ঢাকুনি দেখা যায়। এ কৌটার ভিতরে একখানি উৎকৃষ্ট গোলাকুতি 

মণিদর্পণ আছে ; দজ্জন্গণের মনই সেই দর্পণ ! ইহাই তৃতীর় চরণের ভাবার্থ ] ॥১৯॥ 

দেবো ভীতিং বিধাতুঃ সপদি বিদধতৌ কৈটভাখ্যং মধু্চা- 
প্যারোপ])ারূঢগর্ববাবধিজলধি ঘয়োরাদিদৈত্যো জঘান। 
ৃসতাবন্োন্যতুল্যো চতুরঘপচয়ং বিভ্রতাবত্রনীলা- 
বুর চার হরেস্তো মুদমতিশযিনীং মানসে নে! বিধভাম্ ॥ ২০ ॥ 
অবভ্ঞলাচ ।--সহস! ব্রহ্মার ভীতি সম্পাদক, গর্বিত আদি-দৈত্য মধু ও 



শস্করাচাধা-গ্রন্থমাল। ১৩১ 

কৈটভকে দেব নারায়ণ যথায় রাখিরা লধিমধো নিহত করিয়াছিলেন, স্ুরুত্ত 

( সুগোল ) পরম্পরভুল্য উপযুক্ত উপচয়প্রাপ্ন শ্রীরির সেই স্তচারু উরুুগল 
আমাদিগের হরে অধিকতর আনন্দবিধান করুন ॥ ১০ ॥ 

গীতেন গ্যোততে যচ্চতুর-পরিহিতেনান্বরেণাত্যুদ্দারং 

জাতালঙ্কর-যোগং জলমিব জলধেবাঁড়বাগ্ি-প্রভীভিঃ | 

এতছ পাতিত্যদান্নো জঘনমতিঘনাদেনসে। মাননীয়ং 

সাতত্যেনৈৰ চেতো৷ বিষয়মবতর€ পাত পীতান্বরস্য ॥ ২১॥ 
অন্মন্বাচ্গ ।-_ঘিনি, নিপুণভাবে পবিহিত পীতবর্ণ অন্বর দ্বার বাঁড়বাগ্সি- 

পভাভৃষিত্ত জলধিজলের গ্ভায় অতি উত্তমরূপে শোভা! পাইয়া থাকেন, পীতা- 
স্বরের এই সেই মাননীগ্প জঘন আমাদিগের হৃদয়ে সভত উপস্থিত হইয়। পাভিতা- 

প্রদ অতি নিবিড় পাপব্রাশি হইতে আমাদিগকে রক্ষ। করুন ॥ ২১ ॥ 

যন্তা দান। ভ্রিধানে! জঘনকলিতয়! ভ্রাজতেহঙ্গং যথান্ধে- 

মরধ্যস্থো মন্দরাদ্রিভূজিগপতি-মহাভোগ-সন্নদ্ধ-মধ্যং | 
কাঞ্চী সা কাঞ্চনাভী মণিবর-কিরণৈরুল্লনদ্ভিঃ প্রদীপ্তা 
কল্যাং কল্যাণদাত্রী মম মতিমনিশং কম্ররূপা করোতু ॥২২।॥ 

অন্মশ্া্গ 1--যদীয় দাম অর্থাং গোছ! জঘনদেশে ধারণ করায় ভ্তিধাম! 
নারায়ণের দেহ, নাগরাজের মহাভোগে আবদ্ধ-নিতম্থ ক্ষীরোদসমুদ্রমধাস্থ মন্গর- 
পর্বতের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন, উল্লসিত মণিবরকিরণজালে উদ্দীপ্ত সেই 

কমনীয়কাস্থি কাঞ্চনবর্ণ। কাঞ্ধী ; কটিভূষণ ) নিরস্তব কলাণদাত্রী হইয়।! আমার 

বুদ্ধিকে নিরাময় করুন ॥ ২২ ॥ 

উন্নস্্রং কত্রমুচ্চৈরুপচিতমুদভভূদ্ যত্র পাত্রৈবিচিত্্রৈঃ 
পূর্ববং গীর্ববাণ-পুজ্যং কমলজ-মধুপস্যাস্পদং তৎ পয়োজমূ। 
তম্মি % ন্নীলাশ্ম-নীলৈস্তরল-রুচিজলৈঃ পৃরিতে কেলিবুদ্ধা 
নালীকাক্ষস্ নাভী-সরসি বসতু নশ্চিতত-হংসশ্চিরায় ॥ ২৩ ॥ 

অন্সুব্যাচ্চ /-_ স্থির প্রথমাবস্থায় বিচিত্র-দলপূর্ণ, কমনীয়, উন্নত, চতুরানন- 

মধুকরের আসন, দেবগপ-পুজা সেই পল্প, বথায় উদ্ভূত হইয়াছিল, নীলকাত্তমণির 
.. ৮০০ ই পপ ৮ পপ শপ উপ রা ৫ জা ০৮৯ 

* যন্মিন্, এই পাঠ বাণীবিলাস পুস্তকে আছে। 



১০২ শঙ্করাচাধ্য-্রস্থমাল! 

্যায় নীলবর্ণ মেখলা-মধ্যমণির কাস্তি-সলিলে পরিপূর্ণ পুগুরীকাক্ষের সেই নাভি- 
সরোবরে আমাদিগের চিত্তরূপী হংস, কেলিবোধে চিরতরে বাঁস করুক ॥ ২৩॥ 

পাতালং যস্ত নালং বলয়মপি দিশাং পত্রপংক্িন'গেন্দ্রান্ 

বিদ্বাংসঃ কেসরালীধিছুরিহ বিপুলাং কণিকা স্বর্ণ শৈলমৃ। 
ভূয়াদ্ গায়ৎ ব্বয়ন্তু-মধুকর-ভবনং ভূময়ং কামদং নো 

নালীকং নাভি-পদ্মাকর-ভবমুরু তন্নাগশয্যস্ত শৌরেঃ ॥ ২৪ ॥ 
অন্মুন্বাচ্গ ।-_পাতালকে বাহার নাল বলিয়া, দিঙ্মগুলকে দলসমূহ বলিয়া, 

শ্রেষ্ঠ পর্ববতদিগকে কেসরাঁঝলি বলিয়া! এবং সুমেরু পর্বতকে বিপুল কণিক1 বলিয়। 

জগতের পগ্ডিতগণ জ্ঞাত আছেন, বেদগানরত ব্রক্গা যথায় গুঞ্নপ্ররার়ণ ভ্রমরবং 
নিষঞ্ন, ভূজঙ্গশয্যার শয্ান নারাঘ়ণের নাভিকমলমন্তুত সেই ভূমণ্ডলরূপ মহৎপদ্ 

আমাদিগের অভীষ্টসাধন করুন ॥ ২৪ ॥ 

আঁদৌ কল্পন্ত যম্মাৎ প্রভবতি বিততং বিশমেতদ্বিকল্লৈঃ 
কল্পান্তে সন্ত চান্তঃ প্রবিশতি সকলং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ । 

অত্যন্তা চিন্ত্যমূর্তেশ্চিরতরমজিতন্তান্তরীক্ষ-ম্বরূপে 

তন্মিন্ম্মীকমস্তঃকরণমতিমুদ। ক্রীড়তাং ক্রোড়ভাগে ॥ ২৫ ॥ 

অন্যুবাচ।-কলের প্রারপ্তে এই বিকল্পপূর্ণ বিশাল বিশ্ব ধাছা হইতে 
উড়ৃত হয় আর কল্লান্তে কল স্থাবর-জঙ্গম ধাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, 

অত্যন্ত অচিন্তমুন্তি জিতের ( নারায়ণের ) আকাশরূপ সেই ক্রোড়তাগে ( উদরের 
একাংশে ) আমাদিগের অন্তঃকরণ অতি আনন্দ সহকারে চিরতরে ক্রীড়া 

করুক ॥ ২৫ ॥ 

কান্ত্যস্তঃ পুরপুর্ণে লসদসিত-বলী-ভঙ্গ-ভাম্বতরঙ্গে 
গম্তীরাকারনাভী চতুরতর-মহাবর্ত-শোভিন্যুদারে | 
জরীড়ত্বানদ্ব-হেমোদর-নহুন“মহা বাড়বাগ্নিপ্রভাট্যে 

কাষং দামোদরীয়োদরসলিলনিধো চিভমৎস্শ্চিরং নঃ ॥২৬। 

. অন্নুব্বাচ্গ ।--কান্তিসলিলে পরিপূর্ণ (মরকতমণির স্তায়) মনোহর 
নীলবর্থ ত্রিবঙ্গীতরন্ে শোভিত, গম্ভীরাকার অভিঙ্গন্দর নাভিম্বর্প বিশাল আবর্তে 

বিরাজিত, সুবর্ণময় উদরবন্ধরূপ ( উদরবৃদ্ধি নিবারণের জন্ত দেশবিশেষে ব্যবহৃত 



শন্করা চাধ্য-গ্রন্থমালা ১০৩, 

রঙ্জ আকারে নির্মিত অলঙ্কার উদরবন্ধ নামে কথিত) বাঁড়বানল প্রভায় উত্ভীসিত, 
সুচারুদর্শন, নারারণের উদর-রূপ-মমুদ্দে আমাঁদিগের চিন্ত-মস্ত চিরকাল জ্রীড়া 

করুক ॥ ২৬ ॥ 

নাভী-না'লীক-মুলাদধিক-পরিমলোন্মোহিতানামলীনাং 

মালা নীলেব ঘান্তী স্ফুরতি রুচিমত। বন্তুপন্মোন্মুখী যা । 

রম্যা সা রোমরাজির্মহিতরুচিকরী মধ্যভাগন্ত বিষ্ছো- 

শ্চি্তস্থ। অ] বিরংসীচ্চিরতরমুচিতাং সাধয়ন্তী আয়ং নঃ & ২৭ ॥ 

অনম্প্ন্নাদ্ক !-_নাভিকগল হইতে অধিক পরিমল-লে'তমুগ্ধ হইয়া মুখকমলা- 

ভিমুখে উদ্খিত চির কৃষ্ণবর্ণ-ভ্রমরপছ্ক্তির স্তায় যিনি শোঁভ। পাইতেছেন, জগং- 

পুঁজিত (দেবধষি )-গণের আকাঙ্িত নারারণ-মধাঙ্গ বিরাক্তিত সেই রমণীয় 

রোগাবলি আমাদিগের মনে অবস্থান কিয় চিরতরকাল গ্তারী উপসুক্ পরশ্বর্া- 

সম্পাদন কার্ধা হইতে যেন বিরত না হবেন | ভাবার্_লারাণের নাভিস্থান হইতে 

বক্ষন্থল পধান্থ টখিত যে রোমাবলি, তাহাতে কবিন উৎপ্রেক্ষা এই যে, 

নাতিপন্মে স্থিত অলিপু্জ মুখকদলের অধিক স্ুগন্ধে লুব্ধ হইয়৷ শ্রেণীবন্ধভাবে উপরে 

উঠিতেছে, রোমাবলি তাহারই রূপ ॥ ২৭ 

সংস্তীর্ণং কৌস্তুভাংশু-প্রদর-কিসলয়ৈ & মুগ্ধি-মুক্তাঁফলাঢ্যং ণ' 

শ্রীবৎসোল্লাসি- ফুল্প-প্রতিনব-বনমালাঙ্কি $ রাজদ্ভুজান্তম্। 

বক্ষ খা শ্রীবৃক্ষকান্তং ॥ মধুকর-নিকর-শ্যামলং শাঙ্গ পাণে 
ংসারাধ্ব-শ্রমার্তিরপবনমিব যৎ সেব্যতে তৎ প্রপদ্ধে ॥ ২৮ ॥ 

০ |--নবপল্পব সদৃশ কৌন্তত-মপি-কিরণ-জালে আকীর্ণ, রমণীয় 
াসপিশশা শশী 

হস্ফ্রুর্ড বিআমলদল্যান্যা | 
* কৌগ্ুতাংশুপ্রণরাঃ কিসলয়ানাৰ | উপবনপক্ষে, প্রদর! ইব কিদলয়ানি 
1 দুক্তাফলানি মৌক্তিকহার:| উপবনপাক্ষে, যুক্তা ইব ফলানি। 
| শ্রীবংনঃ জীহারধক্ষাভৃষণম্। উপবনপাঙ্গত জী; শোতা। বংসা খোশিশয অজ তদা 

চতি যাবৎ। 
&$ বনমালা অবাশ্যবপ্রেণ ত্যাগবনপক্ষে : 
পা ভুজাবিব অস্ত বামদক্ষিণপ্রাৌ ইতাপবনপক্ষে। 
॥ পীবৃক্ষঃ অঙ্থথং, লক্ষণ! তংপত্রগ্রহ্ণং তম্বং ক্লান্ত) অঞ্থথপত্জর যথা- উদ ও বিকৃত জধঃ 

সঙ্গীণঞ্চ তঙ্বদিতি বঙ্ষ:পক্ষে। 



০ 

১০৪ শহ্করাচাধ্য-গ্রস্থমালা 

মুক্তাফল-সম্পন্ধ (১) শ্রীবংস-শোভিত (২) নব নব প্রফুল্ল বনমাপা-অস্কিত 

(৩) তুজান্ত বিরাজিত (৪) শ্রীবৃক্ষকান্ত (৫) মধুকর-নিকর-খ্বামল, (৬) যে 
শান্ায়ণ-বক্ষঃস্থলকে সংসার-কান্তার-ভ্রমণ-শ্রমার্ভগণ উপবনধৎ সেবা করেন, আমি 

তাহার প্রপন্ন হইতেছি ॥ ২৮ ॥ 

কান্তং বক্ষো নিত্রান্তং বিদধদিব গলং কালিমা কালশত্রে- 

রিন্দোবিন্বং বথাঙ্ষো মধুপ ইব তরোর্মজরীং রাজতে যঃ। 

জ্ীমান্পনিত্যং বিধেয়াদবিরলমিলিতঃ কৌস্তভক্রীপ্রতানৈঃ 

শ্রীবৎসঃ শ্রীপতেঃ স শ্রিয় ইব দয্ধিতো বস উচ্চৈঃ শ্রিয়ং ন:॥২৯। 

অন্ুব্বাচ্গ ।-_নীলিঘা যেমন মৃত্রাঞ্জয়ের কঠদেশকে বিশেষ শোভাযুক্ 
করিয়াছে, কলঙ্ক যেমন চন্ত্রবি্কে অধিক শোভাসম্পন্ন করিয়াছে, ভ্রমর যেমন: 

তরুকুন্থুমমঞ্জরীকে অধিক শোভাধুক্ত করে, যিনি কৌপ্তভমপি-প্রভা-সমূছের সহিত 
নিরন্তর মিলিত থাকিয়া শ্পতির বক্ষংস্থলকে সেইরূপ অধিকতর শোভাম্বিত করি- 

তেছেন, শ্রীর ; সর্বশোভাধিষ্টাত্রী লক্ষমীদেবীর ) প্রির পুত্রহুলা সেই শ্রীৰৎদ 

দূ পাজেলল্ল অর্থ । 

(১) মুক্তীফল মুক্তারচিত হার ; উপবনপক্ষে, মুক্তার স্ায় স্বচ্ছ ও গোঁলীয় 
লবলী ভ্রাক্ষ! প্রস্থৃতি ফল-সমূহ | 

(২) শ্্টবৎদচিহ্নযুক্ত, উপবন পক্ষে, শ্রী শোভা) ও বংস--অজাতদপ্ত 
গো-শিশু ) শ্রীদম্পন্ন ও অজাতদন্ত গো-শিশু তথায় সোল্লাসে ছুটাছুটি করিতেছে। 

(৩) বক্ষংস্থলে প্রকুল্প-কুন্থুম গ্রথিত অতিনব বনমাল] দোছুলামান। উপবন- 
পক্ষে, মল্লিকাবন, যুথীবন, জাতিবন ইত্যাদি প্রকুল্ল কুন্ুমিত নব নখ বনশ্রেণী 
যেন তথায় অস্কিত অর্থাৎ চিত্রিত রহিয়াছে। 

(6৪) আজাম্লঘ্থিত ভুজমুগল, বক্ষঃস্থলকে যেন ক্রোড়ে করিরা। বোভ! পাহতে- 
ছেন ; উপবনপক্ষে, ভূজসদৃশ যে পার্থ-ভাগন্য়, তন্বার। বিরাজিত ৷ 

(৫) শ্রীবুক্ষ।--মশ্বখ) অশ্বখপত্রের সভায় উর্ধাংশে বিস্তৃত ও নিম্বভাগ ক্রমশঃ 
ক্ষীণ, এইরূপ কমনীয় আকুতিবিশিষ্ট | অথব| শ্-_-লক্্মী, বৃক্ষ কান্ত।--লতা ) লক্ষী- 
দেবী লতধর স্যার ধাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। উপবনপক্ষে, শ্ীরক্ষ-_ 
অশ্ব, বিব্ব প্রভৃতি বৃক্ষাবলির দ্বারা কমনীয় । 

(৬) তভ্রমরূপংকির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। উপবনপক্ষে, ভ্রমরশ্রেনী দ্বার! 
কষ্বর্ণ ॥ ২৮ ॥ 



শঙ্গরাচাষ্য-গ্রন্থমলি! ১০৫ 

( মণিবিশেষ, মতান্তরে রোমাবর্ত, অগ্তনতে ভূগুপদচিক্ত ) আমাদিগেয় উচ্চ 
সম্পৎ সম্পাদন করুন ॥ ২৭৯ ॥ 

সম্তৃপ্নাস্তোধি-মধ্যাৎ সপদি পহজয় বঃ শ্রিয়া সন্নিধতে 
নীলে নারায়ণো র;স্থল্গগন-তলে হারতারোপসেব্যে । 

আশাঃ সর্ববাঃ প্রকাশ বিদধদপি দধস্চাত্স-ভীসান্যতেজাং- 

্যাশ্চরধযহ্যাকরো! নে ছ্যমণিরিব মণি; কৌন্তভঃ সোহস্ত ভূত্যৈ ॥৩০। 
অসন্পু্ধাঙ্গ ।-_যিনি সমুদ্রমধ্য হইতে ( মস্কনকালে । উদ্ভৃত হইয়া হার- 

স্বরূপ তারকামালা-মণ্ডিত নারাপ়ণ-বক্ষঃস্থলরূপ নীল নতস্তলে, সহজাতা লক্ষ্মীর 

সভিত আ্মশ্রমলাভ করিয়াছেন, যিনি হুর্বোর ভ্তায় সব্ধদিষ্মগুল-প্রকাশক ও 

নিজ প্রভায় অন্য তেক্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন, দেই আশ্চধাকর কৌন্তভমণি 

আমাদিগের এ্রশ্বর্যাজনক হউন ॥ ৩০ ॥ 

বা বায়াবানু কুল্যাৎ সরতি মণিরুচ] ভাসমানাসমান। 

সাকং সাকম্পমংসে বসতি বিদধতী বালুভদ্রং স্থভদ্রমূ। 

সারং সারঙ্গসজ্ঘৈমু খরিতকুস্থমা মেচকান্ত! চ কান্ত 

মাল! মালালিতান্মান্ন বিরমতু স্থখৈর্ষে জয়ন্তী জয়ন্তী ॥ ৩১ ॥ 
ত্বন্মলাচ্গ ।--ধাহার সামা বা উপমা অন্যত্র নাই, অনুকুল বাযু-বহনে 

চঞ্চলভাবে ( নারায়ণের ) স্ক্ধদেশে হারমণি-কিরণসহ উজ্জলমৃষ্ঠিতে যিনি 

অবস্থিত, যিনি বাশ্তভদ্র অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তকে পরম মঙ্গলাম্পদ করিপ্না। থাকেন, 

ধাহার কুন্ুমচয় অলিকুলে মুখরিত ও ধাহার স্বরূপ (অলিসঙ্গে) নীলিমাপ্রাপ্ত, 

সেই লক্্মী-লালিত জয়ন্তী অর্থাৎ বৈজরস্তী-নাম়ী কমনীয় মালা আমাদিগকে 

অবিলম্বে মুখী করিতে বিরত না হউন ॥ ৩১ ॥ 

ংস্্ুশ ভোলা ! 

[ “অসমানা” অনুপমা! বায়ৌ৷ আন্কৃপ্যাৎ £সরতি' বাতি সতি “সাঁকম্পং' 

আকম্পেন সহ বন্তমানং যথা স্যাৎ তথা, “মণিরুচ1,--হারমণিরুচা সাকং ভাসমানা 
যা, আসে শ্ীকক্্কন্ধদেশে বসতি) “সারজসজৈঘঃ, ভ্রমরসমূহৈ:, মুখরিতকুন্ুমা 
“মেচকাস্ত! হ্ামলম্বরূপা «কাস্ত/” কমনীয়! চ, 'বাসুভদ্রং বাস্ছুর্বিফুঃ তত্র ভদ্রঃ 

সাধুং বানুভদ্রঃ বাসুঃ শ্রেষ্ঠঃ উপাস্তস্থেন প্রশন্ততমো বা যস্ত স বিষুভক্ত ইতার্থঃ, 
'সুভদ্রং স্ুমঙ্গলং বিদধতী, 'মা$ লক্গমীঃ তয় লালিতা আদরেণ পালিতা, 



১০৬ শঙ্করা চাষ্য-খ্রন্থমাল! 

সা জয়ন্তী, বৈজবম্তীমাল! “অরং, শীপ্রং অন্মান্ সুখৈর্যোজয়ন্তী ন বিরমতু ল 

নিবৃত্ত ভবতু ]1 ৩১ ॥ 

হারন্তোরু-প্রভাভিঃ প্রতিনব-বনমালাংশুভিঃ প্রাংশুরূপৈঃ 

শ্রীভিশ্চাপ্যঙ্গদানাং কবলিতরুচি যন্নিক্ষভাভিশ্চ ভাতি 
বাহুল্যেনৈব বদ্ধাঞ্জলিপুটমজিতন্তাভিয়াচামহে তদ্ 
বন্ধান্তিং বাধতাং নো৷ বহু-বিহতি-করীং বন্ধুরং বাহুমূলম্ ॥৩২। 

ভঞ্্রন্বাদ্ক /--হারের মহতী প্রভা, অভিনব বনমাল।র উচ্চদাণ্ডি, কেয়ুরের 

আভা ও নিক্ষ-নামক স্বর্ণময় বক্ষোভৃষণের হাতি, ধাহার হ্যাম কান্তিকে গ্রাম 

করিয়াছে; আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে বন্ুলভাঁবে প্রার্থনা করি, পারাঃণের সেহ 

সুন্দর বাহুমূল, বু ব্যাঘাতদায়িনী আমাদিগের ভববন্ধনবাথাকে বিনষ্ট 

করুন ॥ ৩২ ॥ 

বিশ্বত্রাণৈকদীক্ষাস্তদনুগুণ-গুণ ক্ষত্র-নিশ্মাণ-দক্ষাঃ 
কর্তারো ছুনিরূপ-স্ফুটগুণ-বশসাং কম্মণামন্ভুতানামৃ। 
শাঙ্গং বাণং কপাণং ফলকমরিগদে পদ্া-শঙ্মো সহজ্রং 

বিভ্রাণাঃ শত্ত্রজালং মম দধতু হরেবাহবে। মোহহানিম্ ॥ ৩৩ ॥ 

অন্ভুবাদ্ত £-ধাহার] বিশ্বরক্ষায় একমাত্র ব্রতী, রক্ষাকার্ষের অনুকুল 

'গুণসম্পন্ন সেই ক্ষত্রিরবর্ণের উৎপত্তি যথা ভইতে হইয়াছে, অসংখোয় সুপ্রকাশিত 

গুণকীর্ডির নিদান অদ্ভুত কর্ম যাহারা করিয়াছেন, শাঙ্গ ধনু, বাণ, (নন্দক ) 

অসি, বশ্ম, (সুদর্শন) চক্র, (কৌমোদকী ) গদা) পদ্ম, (পাঞ্চজজনা ) শখ 

প্রমুখ শন্ত্রসমূহধারী শ্রীহরির সহস্র বানু আনার মোহ ধ্বংস করুন ॥ ৩৩। 

কণ্ঠাকল্লোদৃগতৈর্যঃ কনকময়-লসৎকুগুলোখৈরুদারৈ - 
রুগ্ঠোতৈঃ কৌস্তৃভন্তাপুযুরুভিরূপচিতশ্চিত্রবর্ণো বিভাতি। 
কণ্ঠাশ্লেষে রমায়া; কর-বলয়পদৈরমু'দ্রিতে ভদ্ররূপে 
বৈকুঠীয়েইত্র কণ্টে বসতু মম মতিঃ কুণভাবং বিহায় ॥ ৩৪ ॥ 

অন্নুজাচ্গ !-_খিনি, কণ্ঠতূষণ হইতে উদ্গত স্থশোভিত কনক-কুণুলো- 
খিত উৎককষ্ট ছ্যতি দ্বারা, বিশেষতঃ কৌন্তভমণির অত্যুজ্জল জ্যোতির্মগুলে 



শঙ্করাচা ষ্য-গ্রন্থমালা ১০৭ 

সংবদ্ধিত হইয়া, বিচিত্র বর্ণে শোভা পাইতেছেন ; আগিঙ্গনের সনয়ে লক্মী-কর- 

বলয়চিস্তাঙ্কিত চারুমুর্ি সেই নারায়ণ-কণ্ডে আমার বুদ্ধি পক্কোচ ত্যাগ করিয়। 

অবস্থিত হউক ॥ ৩৪ ॥ 

পদ্মানন্দ-প্রদাত! পরিলসদরুণ-্-পরীতা গ্রভাগঃ 

কালে কালে চ কন্ধুপ্রবর-শশধরাপুরণে ষঃ প্রবীণঃ | 

'ক্তাকাশান্তরস্থস্তিরয়তি নিতরাং দন্ততারৌঘশোভাং 
শ্রীর্ুরন্তবাসো ্যুমণিরঘতমো নাশনায়ান্্রসৌ নঃ ॥ ৪৫ ॥ 

জক্ঞল্লাদ্ক ।২-যিনি পল্মানন্দকারী ( পদ্মা--লক্ষ্মী, তাহার আনন্দ, সুরা 

পক্ষে পন্মপুণ্পেক্, প্রফল্পতা . যাহার অগ্রভাগ অরুণ-জ্রশোতিত, (ও পক্ষে 

অগ্রভাগ-প্রান্ত ; অরুণ শ্রী, রক্ক আভা | হূর্নাপক্ষে অগ্রভাগ হৃূর্যারথের 

সম্মথভাগ, ঝ হুয্যোদর়ের পৃর্বাবস্থা, অরুণ-_হর্দ্যের সারথি, বা তৎপূর্কোদিত 

শুধাকিরণ, তদীম় শ্রী_-তদীয় শোভা ' যিনি সনয়ে সময়ে | একপক্ষে যুদ্ধ ও 

উৎসবসময়ে পক্ষান্তরে শুর্ুপক্ষের প্রতিপদ হহতে পূর্ণিমা পর্যান্ত) শঙ্ঘরাঁজ- 

স্বরূপ চন্দ্রের আপুরণে ( ওষ্টপক্ষে, বাদনার্থ মুখবারুর দ্বারা আপৃরণে, হ্রযা- 
পক্ষে চন্দ্রের ক্ষীণ কলাকে পূর্ণ করিতে) শুদক্ষ; ধিনি বদনাকাশাভ্যন্তরে 

অবস্থিত হইয়া দ্তপংক্তিম্বরূপ নক্ষত্রীবলীর শোভ1 হরণ করেন) জ্ীনাথের সেই 

থষ্ঠাধররূপী হৃর্যা আমাদিগের পাপরূপ অন্ধকার বিলাশের কারণ ছউন। এই 

শ্লোকের ভাবার্থ £__হুর্যোর কার্য পদ্মপুশ্পকে প্রুল্ল করা, তাহার সম্থুখভাগে 

থাকেন অরুণদেব,_-উদয়ের পৃব্বে সেই অরুপের দর্শন পাওয়া যায়, সুর্ধ্যকিরণ 
দ্বারাই চন্দ্রের কলা পূর্ণ হয়, চন্দ্র যে অংশ পৃথিবীর ছায়া আবৃত থাকে, 
তাহ! হূর্যাকিরণলাতে বঞ্চিত হয়, যতটুকু ছায়ার বাহিরে থাকে, তাহাতেই স্র্ধ্য- 
কিরণপাত হয়, আর উজ্জবলত! লাভ করে, তিথি অন্থপারে গতিভেদহেতু, চন্ত্- 

কলার আবরণে নুনাধিকা হয়। কূর্ণা আকাশমগুলে যে স্থানে প্রকাশিত্ত থাকেন, 
তথায় নক্ষত্র প্রভ। তিরোহিত হয়, এই সকল ভাব নুর্যোর স্তায় নারায়ণের ওষ্ঠা- 

ধরে আছে, তাই তাহাকে হৃুর্যারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । যথা--ওট্ঠাধরের প্রানস্ত- 

ভাগ অত্যন্ত অরুপবর্ণ, উহাই অরুপোদয়ের সহিত মমীককত, পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধবল- 

তায় চজতুল্য, মুখাভ্যস্তরস্থ বাধুযোগে তীহাকেও পূর্ণ করিতে হয়, সেই পাঞ্জন্ত 

শব্ষের পূরণে ওষ্ঠাধর প্রত্যক্ষ হেতু, আর এই ওষ্ঠাধরই মুখবিবরে থাকিয়া দস্তা" 
বলীকে আত রাখিয়াছে, (বিবর আকাশ বাতীত কিছুই নহে) শুভ্রদস্তাবলী 
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তারকাপড্জ্র ন্টায়। এই রূপকে নারায়ণের ওষ্ঠাধরকে সুর্যারূপে বর্ণনা! করিয়া 

সাহার নিকটে গাপান্ধকার ধ্বংসের প্রার্থন৷ বড়ই শোভন ॥ ৩৫ ॥ 

নিত্যং স্রেহাতিরেকান্নিজকমিতুরলং বিপ্রযোগাক্ষম য৷ 

বক্তেন্দোরন্তরালে কৃতবসতিরিবাভাতি নক্ষত্ররাজিঃ। 
লক্ষবীকান্তম্ত কান্তাকতিরতিবিলসন্ মুগ্ধমুক্তা বলি- 
দর্তালী সম্ভতং সা! নতি-নুতি-নিরতানক্ষতান্ রক্ষতামঃ ॥ ৬ 

অন্ম্াঙ্গ ।-_প্রেমের আতিশষ্যে নিজ কাস্তের (চন্দ্রের 9 দীর্ঘ বিচ্ছেদ 

মহা করিতে অসমর্থ হইয়াই ষেন নারায়ণ-মুখচন্দ্রের অভ্যন্তরে সদা অবস্থিত নক্ষত্র- 
রাজির স্তায় ধাঁহারা শোভা পাইর়। থাকেন, স্ুবিস্তস্ত সুন্দর মুক্তাণপঙ িরি-শোভন! 
লক্ষমীকান্তের সেই দশনপঞঙ্ক্তি সদ স্রতিনতিপরায়ণ আমাদিগকে রক্ষা করুল, 
এবং যেন আমর! অক্ষত থাকি ॥ ৩৬ ॥ 

ব্রন্মন্ ব্রক্মণ্যজিন্ধং মতিমপি কুরুষে দেব সম্ভাবয়ে ত্বাং 

শস্তে। শত্রু ভ্রিলোকীমবমি কিমমরৈর্নারদাগ্যাঃ স্ুখং বঃ! 
ইথং সেবাবনত্্রং সুর-মুনি-নিকরং বীক্ষ্য বিষ্ণোঃ প্রসন্ন- 

স্যাস্যেন্দোরাত্রবন্তী বর বচন-নুধাহলাদয়েন্ মানসং নঃ ॥ ৩৭॥ 

ত্বন্ুনাচ্গ ।--হে ব্রঙ্গন্! বেদে অবক্র বুদ্ধি রাখিয়াছ ত? হে দেব 

শস্তে ! মাপনার সম্বর্ধনা করিতেছি । হে ইন্দ্র! দেব্গণ-সহযোগে ত্রেলোক্য 

রক্ষায় রত আছ ত? নারদাঁদি মুনিগণ ! তোমরা! স্থথে আছ ত?” সেবা 

বিন দেবত1 ও মুনিগণকে অবলোকন করিয়। নারায়ণের প্রলন্ন মুখচন্ত্র-নি:ন্ত 

( পূর্বোক্ত ) উৎক্ষ্ট বচনামৃত যেন আমাদিগের হৃদয়কে আপ্যারিত 
করেন ॥ ৩৭ ॥ 

কর্ণস্থ-স্ব্ণ-কআোজ্জল-মকর-মহাকুগুল-প্রোতদীপ্যন্ 
মাঁণিক্যত্রীপ্রতানৈঃ পরিমিলিতমলি-শ্যামলং কোমলং যৎ। 
প্রোগ্তসূর্ধ্য।ংশুরাজন্মরকত-যুকুরাকারচোরং মুরারে- 

গাঁ়ামাগামিনীং নঃ শময়তু বিপদং গগযোর্মগুলং তৎ॥ ৩৮ ॥ 
অসন্মুববাজ্গ ( নারায়ণের হরমর-কৃষ্খ কোমল গণ্ুমগ্ডল, কর্ণস্থিত সুবর্ণ" 

ময়, উজ্জর্ণ কমনীয় মকরাকৃতি মহাকুগুলনিব্ধ প্রদীপ্ড মাণিকা-প্রভাপুণ্জে 
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সম্মিলিত হইয়া,যিনি উদ্দীয়মান হূর্যাকিরপোপ্তাপিত মরক তনণিদর্পণের আকার অপ- 

হরণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের আগামিনী গাঢ় বিপদ শনিভ করুন ॥ ৩৮ ॥ 

বক্তান্তোজ্ে লমস্তং মুহ্ুরধরমণিং পরুবিন্বাভিরামং 
দৃষ্ দংষটং % শু কস্য স্কুটমবতরতস্ত গুদ গু!য়তে যঃ। 

ঘোণ? শোণীকৃতঃ স ৭" শ্রবণযুগলসৎকুগ্ুলোনৈর্রারে: 
প্রাণাখ্যস্যানিলম্য প্রদরণসরণিঃ প্রাণদানায় নঃ স্তাৎ ॥ ৩৯ ॥ 

অন্যুভষবঙগ --ধিনি শ্রোত্রযুগ্লল-বিরাজিত নণিকৃগুলকিরণপাড্তে অরুণ- 

বর্ণ হওয়াতে, ' নারায়ণের ) মুখকমলবিরাজিত পক্-বিশ্ব-রমণীয় অধরমণি 

দর্শন করিয়া! দশনার্থ অবতীর্ণ শুক পক্ষীর তুণড-দণ্ড অর্থাৎ চঞ্চপুটের সাদৃশ্য 

স্পষ্টরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, নারায়ণের প্রাণানিলসঞ্চারণমাগ নেই নাসিক) 
আমাদিগের প্রাণদানের হেতু হউন & ৩৯ ॥ 

দিকৃকালো বেদয়ন্তৌ জগতি যুহুরিমৌ সঞ্চরস্তো রবীন্দু 
ব্রিলোক্যালোক-দীপাবভিদধতি যয়োরেব রূপং মুনীন্দ্রাঃ | 
অন্মানজপ্রতভে তে প্রচুরতরকৃপানির্ভরং প্রেক্ষমাণে 

পাতাম(তা স্রশুরু। সিতরুচিরুচিরে পদ্মনেত্রস্য নেত্রে ॥8০॥ 

অন্দুব্া্ষ !-_ত্রেলোকাদর্শন দীপ, দিকৃ-কাল-পরিজ্ঞাপক নূর্ধ্য ও চন্তরকে 

যদীয় রূপ বলিয়। মুনীজ্রগণ নির্দেশ করেন, পুগুরীকাক্ষের আতা-কৃষ্ণ-ুভ্রবর্ণে 
(প্রান্তে আতাম্র) তারকার কৃষ্ণ এবং তংপার্খে শুন্রবর্ণ) মনোহর সেই নয়নযুগল, 

প্রচুরতর কৃপাপূর্ণতাবে দৃষ্টিপাত করতঃ আমাদিগকে রক্ষ। করুন ॥ ৪৪ ॥ 

পাতাৎ পাতালপাতাৎ পতগপতিগতেজ্র যুগং ভূগ্রমধ্যং 

যেনেষচ্চালিতেন ম্বপদনিযমিতাঃ সাস্থর। দেবসঙ্ঘাঃ | 

নৃত্যল্লালাটরঙ্গে রজনিকরতনোরদ্ধখণ্ডাবদাতে 

কালব্যালদ্বয়ং ব। বিলসতি সময়! বালিক। মাতরং ঠ নঃ ॥৪১॥ 

অন্মনাচ্ট ।--ধাহার ঈষৎ সঞ্চালনে অনুর ও দেবগণ স্ব শ্ব পদে স্থির 

* দ্র্ং" এই পাঠ বাশীবিলান মুদ্রিত পুস্তকে আছে। 
1 “শোণীকৃতাক্সা” এই পাঠধবাণীবিলান মুদ্রিত পুস্তকে জাছে। 
1 'মাস্তরং পাঠ সঙ্গত। 
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থাকেন, যিনি চন্জ্ুবিষ্বের অর্ধথগ্াকার নির্দুল ললাটরঙ্গে নৃত্যরত ( বলিয়াই 

ফেন) ভূগ্নমধা, এবং যিনি রুষ্খদর্পবুগলের ন্যায় অথব! নাতৃসমীপে বালিকার গ্থায় 

শোভা পাইতেছেন, গরুড়বাহন নারায়ণের সেই ত্রুগ্রল আমাদিগকে পাতালপাত 

অর্থাৎ অধংপাত হইতে রক্ষা করুন। আংশিক ভাবার্থ:--অধ্ধচন্ত্রাকৃতি নারায়ণ- 

ললাটে ভ্রমরকুষ্খ ধনুরাকৃতি জযূগিলও ভ্রমরকৃষ্ণ, আকারে ও বর্ণে ললাটের 

সহিত ক্রুগলের নারৃগ্ত আছে, প্রতেদ এই ললাট, ক্ষুদ্র ্রযুগ্ললকে ক্রোড়ে ধারণ 

করিয়া রাখিয়াছেন, তাই ললাটকে মাত| ও ভ্রকে বাপিক। বলির! উতপ্রেক্ষা ক্র। 

হইয়াছে। ॥ গরুড় নাগলোকের অন্তকম্বরূপ) পা তাল-__নাগলোক 3 এখানে 

গরুড়-বাহনের জ্রধুগন' এইবপ নির্দেশ করায় তাহার যে পাতাগের উপর অদীম 

প্রভাব, তাহ। সচিত, অতএব পাতাশপাত হইতে রক্ষা তাহার কাধা, আর কৃষঃ- 

ভুজঙ্গের সহিত তুলনা করার নাগলোকে নৃধুগের গারহগ্্য স্থচিত, গৃহস্বামী গৃহ- 

দ্বার রুদ্ধ করিলে বাহিরের বাক্তি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না, নেই রীতিতে 

অন্ত ব্যক্তির পাতাল-পাতে বা পাতাপপ্রবেশে বাধ। দিতে ভূজঙ্গের অধিকার 

আছে, কারণ, দে পাতালবানণী ;) অতএব এইরূপ প্রার্থনাবাকাটি বড়ই শোভন 

হইয়াছে । 

হিশ্পেম্ম স্থছলেল্প সহস্ক্রুত টীকা! । 

মাতরং সময়া মাতুরন্তিকে বালিক। "বা খিলগতাঁতি পদ্দদ্ধরমত্রাপান্থেতি 

দেহলীদীপগ্ঠারাং। বা কার ইবার্থে, অএ শদাবুন্তা। বিকল্পঃ সমুগ্চয়৷ বাগ: 

্বীকার্ধ্যঃ। ত্রযুগনিহ্যেকবচনান্থরোধাৎ বাণিকেহ্যেকবচনং, প্রয়োগনাধুত্বারঃ 

অত্র তদর্ধো ন বিবক্ষিতঃ, কিন্তু খালিকান্েন বালিকাদয়গ্ত গ্রহণনখবা 

বষুগন্তৈবৈকবালিকারূপেণ গ্রহণম্। অগ্র “বালিকানান্থরং নঃ১ ইতি যুক্তঃ পাঠঃ । 

অন্তার্থঃ-_-আলিকামং সেতৃকামং অন্থরং অন্তরাত্মানং সময় বা আপনাদের 

পাতালপাতাৎ পাতালপতণাতৎ পাতাদ্ রক্ষতু । 

এহ পালাজ্তল্লেল অন্ুব্বাছ। 

আমাদিগের অন্তর সেতু কামনা করিতেছে, আমাদিগকে আদন্নতর 

পাতাণপতন হইতে (জ্রযুগল) রক্ষা করুন। ভাবার্থ এই--ভবসমুদ্রের 

সেতু কামনা যাহার আছে, সেই আগার অন্তরাত্মা সেতুলাভের 

পরিবর্তে অচিনেহ পাতালে পতিত হইবে, অতএব তাহাকে রঙ্গ 

করুন ॥ ৪১ ॥" 



শহ্করাচা ম্য-গ্রন্থমাল। ১১১ 

লক্মনাকরালকালি-স্ফুরদলিক-শশাঙ্কার্ধসন্দর্শ-মীলন্- 

নেত্রাস্তোজ-প্রবোধোতস্ক-নিভৃততরালীনভূঙ্গচ্ছটাভে | 
লক্ষমীনাথস্য লক্ষ্যীকৃত-বিবুধগণাপাঙ্গ-বাণাসনার্ধ 
চ্ছায়ে নে! ভূরি-ভূতি-প্রপবকুশলতে ভ্রলতে পালয়েতাম্ ॥৪২। 

অস্সুক্যাদ্ক /-_অলকাবলি ( বাঁপট চুল) বাহার কলঙ্ক আকারে প্রতীরর- 

মান, সেই*ললাটন্বরূপ অদ্ধচন্ত্রদর্শনে মুদিত, নয়ন-কমলের প্রবোধসময়ের অপেক্ষা 

অতি নিশ্চলভাবে অবস্থিত ভ্রনরকুলের সাদৃগ্ঠ যথায় বর্তমান, লক্ষার্ক ত-দেব. 

সংহতির অপাঙ্গ-চাপার্ধ-সমাকৃতি *, প্রভৃত ধশ্বনা-সম্পাদন-কুশল, লক্ষ্মীকান্তের 

সেই ছুই ত্রীলতা'আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৪২ ॥ 

রূক্ষ-স্ফরেক্ষু চাপছ্য তশর-নিকর-ক্ষাণ-লক্ষ্মা-কটাক্ষ- 

প্রোহফুল্লৎ-পন্মমালা-বিলদিত-মহিত-ক্ষাটিকৈশানলিঙ্গমূ | 
ভুয়াদ্ ভুরে। বিভূত্যৈ মম ভূবনপতে্রল তাছন্দ্ মধ্যা- 

ছথং তৎ পুণু-মুদ্ধং জনিমগ্ণতমঃখগুনং মণ্ডনঞ্চ ॥ ৪৩ ॥ 

অন্সবাল্ত ৫--কামদেবের ইক্ষুদণ্ড-চাপ-নিঃশ্যত রুক্ষ-শরনিকরসম্পাতে 

ক্ষীণ (হইলেও ) লক্ষমীদেবীর কটাক্ষরূপ প্রশ্ফুটিত পদ্মনালার অর্গণে পৃঁজিত, 
স্কার্টিক শিবলিঙ্গ কৃতি যে উদ্ধপুণ্ড হুবনপতি নারারণের ভ্রধুগলমধ্য হইতে উত্খিত 
হইয়াছে, তিনি আমার বহুতর বিভূতির নিণিত্ত অলঙ্কারস্বরূপ হউন, এবং আমার 

আন্মমরণ-ধ্বান্ত বিনাশ করুন। 

[ এই উর্ধপুণ্ড, শ্বেতবর্ণ, নধো লক্ষ্মীদেবীর রক্রবর্ণরেখাচিহ্ন আছে। মধ্যে 

স্থল, উর্ধধো তদপেক্ষা ক্ষীণ । বিষ্ভক্র কবি নিজেও এইরূপ তিলকধারণের প্রার্থন! 

করিতেছেন! বিশেষ জ্ঞাতবা এহ বে. পেই শ্লোকের প্রথমান্ধ ও পরবর্তী শ্লোকের 
প্রথম চরণ দশনে বিবেচন। হর,_এই পাদাদি কেশান্ত স্তাত্র, মহারাহী দেশের 

থু প্রদিদ্ধ পাণ্ড,রঙ্গ নামক বিষুঃমৃষ্তি দর্শনে রচিত $ কারণ, পেই মূর্তির মন্তুকে একটি 

ক্ষ শিবলিদ জিনা উগুে র উদ্ধে নিতিহানে সেই 8 নি 
সি পাশ শ্রান 

্ অপাঙ্গ_নেবপরান্ত ও অনঙ্গ। দেবনং ২হতি__, দবগশ, নারায়ংণর অপাঙ্গ লঙ্গ:, তাহা 
কুপাকটাক্ষের দেবতার অধিকারী, হথতরাং নারায়ণের জ নেই অপাপঙ্গর সহিত নম্বগাযুক্ত, এবং 
জনতার আকুতি ধছুকের অর্ধা"শের স্বায় হী এক অর্থ অপর অর্থ, সমন্ত দেবগণই 
ধাহার বাণের লক্ষা, দেই অনন্গদেবের মোহন ধনুর অগ্জতাগের স্যায় জবলতার আকৃতি । 
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উর্ধপুণ্ডের সহিত তাহার সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে । তদন্ুসারে প্রথমার্ধের ভাবার্থ 

নিয্নপিখিতরূপ হইবে ।__মদনশরাঘাতে ক্ষীণ শিবলিঙ্গ বিষুঃমস্তকে আশ্রয় গ্রহণ 

করিয়াছেন, উদ্ধপুও্বিহ্যানসমরে লক্ষ্মীদেবীর দৃষ্টি পল্পমালা আকারে তাহাতে 

নিপতিত এবং তাহাতেই তিনি অচ্চিত হইরাছেন। মদনশরাঘাতে ক্ষীণতাই 

শিবলিঙ্গের ক্ষুদ্রতার কারণ, এবং এ উদ্ধপুগ্ড, হইতেই বিন্তাসকারিণী লক্ষ্মীর 

কটাক্ষলাভে তিনি নুগ্থ হইপাছেন। ইহাই কবির উৎপ্রেক্ষা ] ৪৩ ॥ 

পী'ীভূতালকান্তে % কৃতমুকুট-মহাদেবগিঙ্গ-প্রতিষ্টে 
লালাটে নাট্যরঙ্গে বিকটতরতটে কৈটভারেশ্চিরায় । 
প্রোদঘাট্যেবাত্মতন্ত্ী-প্র কটপটকুটাং প্রস্ফ্রস্তী স্ফাঙগং 

পটীয়ং ভাবনাখ্যাং চট্্লমতিনটা নাটিকাং নাটয়েমঃ ॥ ৪৪। 
জন্সুবীদক /- যথা অনকাগ্রভাগ পীঠম্বরূপ, ও মুকুটরূপী শিবলিঙ্গ 

প্রতিষ্ঠিত, কৈটভহদনের সেই অতিনুন্ধর ললাটতলস্বরূপ নাট্যরঙ্গক্ষেত্রে আত্ম- 

বিষয়ে অজ্ঞানরূপ পটগৃহ উদঘাটন করিয়া স্থুবাক্তাবরবে আবিভূতা নিপুণ! এই 
চঞ্চল বুদ্ধিরূপা নী, ভাবনানায়ী ( ধ্যানরূপ! ) নাটিকা আমাদের সমীপে অভিনম 

করুন । 

[ বিশেষ বক্তবা, পূর্ধ-প্নোকের ন্যায় এ স্থানেও পাগুরঙ্গ-মুত্তির চিত্র পরিস্ফুট, 

মুকুটগ্থানে শিবলিঙ্গ, কাজেই অলকাস্ত তাহার পীঠ, সপীঠ শিবলিঙ্গ ললাটেই 

প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীর চরণে “নাটারঙ্গ* শব্দ *পাওুরঙ্” নামের স্মারক । ]॥ ৪৪ ॥ 

মাল'লাবালিধান্বঃ কুবলয় কলিতা! শ্রীপতেঃ কুন্তলালী 
কালিন্দ্যারুহ্য মূর্ধে। গলতি হরশিরঃন্র্ধুনীম্পন্ধয়া নু। 

. রাহ্ুর্ব্বা যাতি বস্তং সকলশশি কলা-ভ্রান্তিলোলান্তরাত্মা 
লোকৈরালোক্যতে ঘ' প্রদিশতু মততং সাখিলং মঙ্গলং ন:॥8৫॥ 

অন্ুন্বাঙ্গ ।-_ইহ! কি ত্রমরকুলের আভা-বহুমালাকারে সজ্জিত, (ইহা 
ক ভ্রমরবানস্থানের শ্রেণীবদ্ধভাবে বিভিন্ন সঙ্মে বিস্তাস) কিংব। যমুনা, শিব- 

মন্তক ও শঙ্গার প্রতি স্পর্ধা করিয়া (নারায়ণের) মন্তকে আরোহণ করিয়া 
তথা হইতে ক্ষরিত হইতেছেন, 'অথবা! পূর্ণ শশধর ও শশিখ্ড ভ্রমে ( ললাট দর্শনে 
আন পপি -্শ্ক্ | সপ শান রস আপ” শপ পীর সপ শপ এ 

পোপ পপ সপ শপ শশী সস স্পেশাল ৯ পি পাস | এ জা, জর তল 

"পপ ২০০ পা পাপ পরপর 

্ “দীঠীভৃতালকাণ্তং ” ইহা বাণাবিলাদ মুদ্রিত পুশ্তকপাঠ ' 
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শশিখণ্ড ভ্রম) লুন্ধ হইয়া রাছ মুখমগ্ডলের প্রতি ধাবিত হইতেছে_-লোঁকে এই- 
রূপ (বিতর্ক সহ) শ্রীপতির যে কুবলয়শোভিত কেশপাশকে অবলোকন করে, 

তিনি আমাদিগকে সদ! অখিল কলা প্রদান করুন ॥ ৪৫ ॥ 

স্তপ্তাকারাঃ প্রস্থৃপ্তে ভগবতি বিবুধৈরপ্যদৃষ্ট্বরূপ! 
ব্যাপ্তব্যোমাস্তর!লাস্তরল-মণিরুচ! রঞ্তিতা; স্পঞ্উভাস? । 
দেহঁচ্ছায়োদ্গমাতা রিপু-বপুরগুরু-প্লোধ-রোধাগ্রিধুমাঃ % 

কেশাঃ কেশিদ্ধিষে। নো বিদধতু বিপুলক্লেশপাশ প্রণাশম্ 5৪৬॥ 

আন্ঠন্বাদ্ত 4- যখন ভগবান প্রস্থপ্ত থ'কেন, তখন !প্রলক্নাবস্থীয়) দেবগণ ও 

ধাহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হরেন না, যাহার আকাশম গুলকে বাপু করিয়া 

অবস্থিত ; হারমধ্যমপি-প্রভায় রঞ্জিত স্পষ্ট প্রকাশ ও সুরর্রিপুশরীররূপী অগুরুবন- 

দাহক রোঁষানলের পূমস্বরূপ ; কেশিহস্ত। নারায়ণের উদ্ধোখিত কলেবরু-কান্তি 

সদুশ ( জলদরুষট ) সেই কেশসমূহ আমাদিগের বিপুল ক্লেশবন্ধন বিনষ্ট করুন ॥৪ ৬ 

যত্র প্রত্যুণ্ত-রত্র-প্রবর-পরিলসদ-ভ্রি'রোচিষ্প্রতান- 
্ৃ্ত্যাং মুত্তিমু রারেছু যমণি-শত-চিতব্যোমবদ্ ছুনিরীক্ষ্যা । 

কুর্বব পারে পয়োধি-স্বলদকুশ-শিখা-ভা স্বদৌর্বাগিশঞ্কাং 
শশ্বন্ন; শশ্ম দিশ্যাৎ কলিকলুষতম/পাটনং তৎ কিরীটম ॥ ৪৭ ॥ 

তন্যুবাচ্গ ।--বদীয় উৎকৃষ্ট রত্র-রাজি-নিঃস্থত প্রভামগলস্কুরণে, মুরারির 

মুর্তি শত-হুর্া-সমুদ্তাদিত গগনতলের ভ্তায দুর্দশ হইন্সা থাকেন, সমুদ্্রপারে 

প্রজ্বলিত বিপুল শিখাভান্বর বাড়বানল-শঙ্কা-সম্পাদনকারী কলিক লুষান্ধকার- 

বিধ্বংসী সেই ( মুরারি-) কিরীট, আমাদিগকে সর্বদা স্ধ প্রদান করুন ॥ ৪? ॥ 

ভ্রান্ত ভ্রান্ত যদন্তস্ত্রিভুবন গুরুরপ্যব্দকে টীরনেকা; 

গন্ভং নাস্তং সমর্থে! ভ্রমর ইব পুনর্নাভিনালীকনালাৎ। 

উন্মজ্ঞন্জিওত্রীস্ত্িভুবনমবরং ৭ নিশ্মামে তত সদৃক্ষং 

দেহাস্তোধিং স দেয়ান্সিরবধিরম্কৃতং দৈত্যবিদ্বেষিণো নঃ ॥৪৮| 

অসন্যুন্বাচ ।-ত্রিভূবনগ্ুরু উজ্জিতশ্ী রক্জাও বাহার অভান্তরে বছ 

* 'ধুপা: এই পাঠ বাণীবিলা” মুজিত পুস্তকে আছে | 
1 "মপরং বাণীবিলাল মুজ্রিত গাঃ। 

১ মস্শ১৫ 



১১৪ শঙ্করাচার্য-গ্রন্থমালা 

কোটি বংসর ভ্রমণ করিয়াও অন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই, তখন নাভিকমলনাল হইতে 
ত্রমরবৎ উন্মগ্ন হইয়া তাহার অন্থকরণে ক্ষুদ্র ব্রিভূঝন নিম্্াণ করেন, দৈত্যারি 

নারায়ণের সেই অবধিহীন দেহ-সমুদ্র আমাদিগকে অমৃত প্রদান করুন ॥ ৪৮॥ 

মস্তঃ কৃষ্মো বরাহে। নরহরিণপতির্বামনো! জামদগ্্যঃ 
কাকুৎস্থঃ কংসঘাতী মনসিজবিজয়ী যশ্চ কন্ছির9্বিষ্যন্। 
বিষ্ঞোরংশাবতার ভূবনহিতকরা! ধর্ম্মসংস্থাপনার্থাঃ | 
পাযান্মাং ত এতে গুরুতর-করুণাভারখিন্নাশয়! যে ॥£৯ ॥ 

অন্মুহ্বীচ ।- মত্ত, কুম্ম, বরাহ, নরপিংহ, বামন, জামদগ্ন্য-রাম, কাকুংস্থ 

রাম, কংসঘাতী, মারজিৎ (বুদ্ধ) আর যিনি ভবিষ্যং অবতাবু কন্ি,_-ইহারা 

বিষ্ণুর ভূবনহিতকর, ধর্মমনংস্থাপনার্থ অংশাবতার + গুরুতর কক্কণাভারখিন্ন- 

চেতা৷ এই সেই ইহারা আমাকে রক্ষ! করুন ॥ ৪৯ ॥ 

যন্মাদ্ বাচো নিবৃভাঃ সমমপি মনসা] লক্ষণামীক্ষমাণাঃ 
স্বার্থালাভাৎ পরার্থব্যপগম-কখন-শ্লাঘিনে! বেদ-বাদা?। 

নিত্যানন্দং স্বসংবিন্নিরবধি বিমলম্বান্ত-সংক্রান্ত-বিন্ব- 
চ্ছায়াপত্যাপি নিত্যং স্থখয়তি যমিনে। যত্তদব্যান্ মহে। নঃ ॥৫০। 

ভন্মুনীদ্ক 1- লক্ষণ পর্যালোচনা! করত ধীহা৷ হইতে বাক্য নিবৃত্ত হইয়াছে, 

সঙ্গে সঙ্গে মনও (নিবৃত্ত হইরাছে ), বেদবাক্য স্বার্থকে লাভ না করাতে পরার্থ 

নিবৃত্তিকথন দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন; যিনি নিরবধি নিত্যানন্দ ও 

স্বপ্রকাশ,_ নির্মল চিত্তে প্রতিফলিত বিশ্বন্বরূপ স্বকীয় ছায়াপাতে যিনি বম- 

পরায়ণদিগকে সুখী করিয়া থাকেন, সেই জ্যোতিঃ আমাদিগকে রক্ষা করুন । 

| হুবহু অংশের ভাবার্থ»--প্ধীহার আকার আছে বা গুণ বা কর্ম আছে, 

থা দ্বারা সেই বস্তকে বুঝান যাইতে পারে,-ঘট পট পণ্ত পক্ষী মানব_এ 

সকলেরই বিশেষ বিশেষ আকারাদি থাকা দেই সব অনুসন্ধান করিয়া কথায় 
তাহার লক্ষণ হয়, লক্ষণ করিবার পূর্বে মনের দ্বারাও তাহাকে বুঝা যায়, 

আকাশের আকার না৷ থাঁকিলেও শব্দণ্তণ ও অনাবরণতা এই সব লক্ষণ দ্বারা 
আকাশ লাক্য ও মনের আয়ত্তে থাকে,--কিস্ত বরহ্গস্বরূপ প্রকাশের ভাষ! নাই, 
মনও তথায় পৌছিতে পারে না, তাই বেদ বলিয়াছেন, শরীর ব্রহ্ম নহে, 

১ ০ সপ আস পথ ৬ সপ সপ পপ সপ 

* দশ্শধতারস্থ্োতে এতসন্বন্থে কিছু কখিত হইয়াছে । 
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ইন্জিয় ব্রহ্ম নহে, মন ব্রহ্ধ নহে, বুদ্ধি ব্রহ্গ নহে-_সমন্ত জড় পদার্থ হইতে তিনি 
ভিন্ন, ইহাকেই “তন্ন” তিন করা বলে”_যাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাণ্ত,ব্রদ্ধ যে 

তাছা। নহেন, এইটুকু ঝলিবার অধিকারেই বেদ শ্লীঘান্বিত, এমন কোন পদ কি 

বাকা নাই__যাহার সাক্ষাৎ অর্থ ব্রদ্ধ হইতে পারে। এইরূপ তিনি মনের গম্য 
নহেন* এই ভাবটাই গ্লোকের প্রথমার্দে প্রকাশিত হইয়াছে ] ॥ ৫৯ ॥ 

আপাঁদাদ। চ শীর্ষাদ্ বপুরিদমনঘং বৈষ্ণবং যঃ স্বচিত্তে 

ধতে নিত্যং নিরস্তাখিলকলিকলুষে সম্ততান্তঃপ্রমোদম্। 
জুহ্বজ্জিহ্বাকশানৌ হরিচরিত-হবিঃ-স্তোত্র-মন্ত্রানুপাে- 
স্তৎপাদ্গাস্তেরুহাভ্যাং সততমপি নমস্কুণ্মহে নির্মলাভ্যাম্ ॥৫১॥ 

অন্যুবাচগ ।--ধিনি এই স্তোত্রমন্ত্র পাঠ করতঃ জিহ্বারূপ অনলে হরি- 
চরিতান্ুবাদন্বরূপ হবা অর্পণ পূর্বক পাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত শ্রীবিষ্ণুর এই সততা- 
ননদপ্রবাহজনক নির্লমৃর্তি,। নিহত-নিখিল-কলি-কলুষ-শুদ্ধ নিজ চিত্তে ধারণ 

করেন, আমর! তদীয় নির্ল চরণ কমলধুগলে সদা প্রণাম করি ॥ ৫১ ॥ 

মোদাও পাদাদি কেশস্তুতিমিতি রচিতাং কীর্তযিত্বা ত্রিধান্নঃ 

পাদাজ-দন্বসেবা-সময়নতমতির্মস্তকে ন| নমেদ্যঃ। 
উম্মুচ্যৈ বাস্মনৈনো-নিচয়কবচকং পঞ্চতামেত্য ভানো- 
বিশ্বান্তর্গোচরং স প্রবিশতি পরমানন্দমাত্ম্বরূপমূ ॥ ৫২॥ 

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকা চার্য্যস্ত 
শ্রীগোবিন্দভগবগপুজ্যপাদশিষ্যস্য 

শ্রীমচ্ছস্করভগবতঃ কৃতৌ 
বিষুপাদা দি-কেশান্ত-স্তোত্রং 

সম্পূর্ণমূ। 
অসম্মান /-ত্রিধাম। বিষ্ণুর পাদাদি কেশ পধ্যস্ত বিষয় বিরচিত এই 

শ্রীচরণ কমলযুগলসেবাসময়ে ভক্তিনম্রবুদ্ধি সহকারে কীর্ভন করিয়। যে ব্যক্তি 

তুমিতে মস্তক রাখিয়! প্রণাম করিবেন, তিনি স্বয়ং পাপর্লাশিময় বর্ম উন্মোচন 

পূর্বক মৃত্যুর পরে সুর্যযমণ্ডলাস্তর্র্তী আত্মন্থরূপ পরমাননে প্রবিষ্ট হয়েন ॥ ৫২ ॥ 
ভগবান্ জ্রীশস্করাচাধ্য-বিরচিত বিষুঃপাদাদি-কেশাত্তস্তোত্র সম্পূর্ণ । 



দশাবতার-স্তোত্র। 

চলল্লোলকল্লোলকল্লোলিনীন- * স্ফরক্নক্রচক্রা তিবস্তান্ুলীনঃ। 
হতো! যেন মীনাবতারেণ শঙ্ঘঃ, স পায়াদপায়াজ্জগদ্বাস্থদেবঃ ॥১॥ 

ত্ন্মুাচ্গ £-যিনি মত্গ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া উত্তঙ্কতরঙ্সমালাসম্কুল 
মকরকুস্তীরাদি-জলচরসমূহের মুখব্যাদানযুক্ত সমুদ্রজলমধ্যে প্রবেশপূর্ববক শঙ্খা- 
নুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই বন্থদেবনন্দন এই জগৎকে বিপদ হইতে রক্ষ। 
করুন ॥ ১॥ 

ধরা নির্জরারাতি-ভারাদদপারা- 

দকুপারনীরাতুরাধঃপতস্তী | 
তা কৃম্মরূপেণ পৃষ্টোপরিষ্টাৎ, 

স দেবো মুদে বোহস্ত শেষাঙ্গশায়ী 1 ॥ ২॥ 

অন্ন ।-বন্থমতী অস্ুরগণে ভারে আক্রান্ত ভইয়। সাগরজল 
প্লাবনে অধোগামিনী হইলে, যিনি কুর্মুরপ পরিগ্রহ করিয়া! সেই বন্ুমতীকে স্বীয় 
পৃষ্টোপরি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অনস্তশয্যাশায়ী বন্তদেবনন্দন নারায়ণ সকলের 
আনন্দবর্ধন করুন ॥ ২ ॥ 

উদগ্রে রদাঞ্থে সগোত্রাপি গোল্রা, 

স্থিতা তন্ুষ; কেতকাঙ্ঠে বডজ্ে ঃ। 
তনোতি শ্রিযং স শ্রিয়ং নস্তনোতু, 

প্রভূঃ শ্রীবরাহাবতারো মুরারিঃ ॥ ৩ ॥ 

অন্-াদ্ক 1--( বাহার) উচ্চ দশনাগ্রে অবস্থিতা সপর্বত। পৃথিবী, 

কেতকীকুন্থমাগ্রে অবস্থিত ষট্পদের শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন, অর্থাং কেতক- 
কুন্থমস্থ বট্পদের ন্যায় শোত৷ পাইয়াছিলেন, সেই শ্রীবরাহাবতার প্রতু মুরারি 

আমাদিগের শ্রী সম্পাদন করুন ॥ ৩॥ 

৯ “কল্লোলিনীশঃ ইতি পাঠাস্তুর | 

1 শেষাঙ্কগায়ী--পাঠামথর | 



শঙ্করাচাধা-গ্রন্থমাল! ১১৭ 

উরোদারআরম্তসংরস্তিণে। যো & 

রমাসন্ত্রমাতস্কুরাখৈর্নখাখৈঃ | 
স্বভক্তাতিভক্ঞ্যাবিভক্ত্য। ৭" সদারু- 

গ্যঘৌঘং সদা বঃ স হিংস্যাম সিংহ? ॥ ৪ ॥ 
অআসন্যুবাদি ।-_আদিবৈরী- হিরণ্যকশিপুর ) আঘাতে বিভক্ত দারুস্তন্তে 

স্বভক্ত প্রহলাদের অতিভক্তিবলে প্রকাশিত হইয়া যিনি লক্ষমীদেবীর ভীস্টিপ্রদ 

অভঙ্গুরাঞ প্রথর নখাঘাতে (দেই আদিবৈরীর / বক্ষঃস্থল বিদ্টী করিয়া- 
ছিলেন, সেই নৃসিংহ তোমাদিগের পাপরাশি বিনাশ করুন ॥ ৪ ॥ 

ছলাদীকেলয্য ত্রিলোকীং বলীনাং ধু 

বলিং যো ববন্ধ ত্রিলোকী-বলীনাম্ $। 
তন্ুত্বং দবধানাং তনুং সন্দধানে, 

বিমোহং মনো বামনো বঃ স মৃজ্যাৎ ॥ ৫ ॥ 
অন্পরন্বাদ্ক 1--যিনি ভ্রিলোক বিলয়স্থান (ত্রিলৌকা খলীনম্ অবলযো বত্র 

শাম্) নিজ দেহ খর্ধরূপে পারিণত করিয়া ( রিপাদভূমি ) উপহারচ্ছলে ত্রেলোকা 

গ্রহণ করত বলিরাজাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই বামন তোমাদিগের মনকে 

মোহ্মুক্ত করুন ॥ ৫॥ 

হতক্ষত্রিয়াস্থক-প্রপান-প্রমত্ত-প্রনৃত্যৎ-পিশাচ-্প্রগীত-প্রতাপঃ। 
ধরাকারি যেনাগ্রজন্মা গ্রহারং বিহারং ক্রিয়ান্মানসে বঃ স রাম2৬ 

জন্মুন্াদ্ /-ধিনি সমগ্র পৃথিবীকে ব্রহ্গত্র! করিয়াছিলেন, নিহত ক্ষক্তিয়- 

গণের কুধিরপানমত্ত নৃতাপরায়ণ পিশাচগণ বাহার প্রতাপ কীর্তন করিয়াছিল, 

সেই পরশুরাম তোমাদিগের চিন্তে বিহার করুন ॥ ৬ ॥ 

নতগ্রীব-্থগ্রীব-সাত্্রাজ্য-হেতুর্শ গ্রীবসন্তানসংহারকেতুঃ । 

ধনর্ষেন ভগ্রং মহ কামহস্তঃ,স মে জানকীজানিরেনাংসি হস্ত ॥৭। 

অঅন্নুন্বা্গ ।-_ধিনি নতশিরাঃ সুগ্রীবকে সাআ্াজা সমর্পণ করিয়াছিলেন, 

1 'বলীয়ান্ঃ ইতি পাঠীস্তর | 
8 জ্রিলোকী বলীক্ক: ইতি পাঠান্তর ৷ 



১১৮ শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা 

যিনি রাবণকুল-সংহারে ধূমকেতুম্বরূপ ও মদ্নমথনের মহাধনূর্ভগ্রন করিয়াছিলেন, 
সেই জানকীপতি শ্রীরাম আমার পাপরাশি বিনষ্ট করুন ॥ ৭। 

ঘনাঁদ্ গোধনং যেন গোবদ্ধনেন, ব্যরক্ষি প্রতীপেন গো-বদ্ধনেন । 

হুতারাতিচক্রী রণধ্বস্তচক্রী, পদধ্বস্তচক্রী ন নঃ পাতু চক্রী ॥৮। 

অন্নুব্বা্গ ।--ধিনি গোপালরূপে স্বীক্ক প্রতাপে গোবর্ধন-গিরি দ্বার! 

মেঘজালবর্ষণে গোধন রক্ষা করিয়াছিলেন, চক্রধর পৌগুকবাস্থদেবকে যিনি 

সমরে নিহত করিয়াছিলেন, সর্পারৃতি অঘান্ুরকে যিনি বিন করিয়াছিলেন, 

পদাঘাতে যিনি শকট ভঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই চক্রী আমাদিগকে রক্ষা 

করুন। (এখানে শ্রীকৃষ্চ অবতাররূপে কীন্তিত।) অথব! যিনি গোপনন্দন 

বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় প্রধান তেজস্থোন অর্থাৎ অবতারী শ্রীরুষের 

সহায়তায় গিরি গোবদ্ধন দ্বারা মেঘজাল হইতে গোধন রক্ষ! প্রতৃতি লীল! 

করিয়াছেন, সেই চক্রী ( বলরামরপী ) নারায়ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। 

(এইপ্রকার কষ্ট কল্পন। করিতে হয়) ৮ ॥ 

ধরা-বদ্ধপন্মাসন-স্থাজ্বিযন্িনিয়ম্যানিলং ন্যন্তনাসা গ্রদৃষ্টিঃ। 
য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্তী,স বুদ্ধ; প্রবুদ্ধোইস্ত নশ্চিতবন্তী॥৯॥ 

অসন্ভবাঙ্ছ ।--ধিনি ভূতলে পন্মাদনে উপবেশন পূর্বক প্রাণসংযম ও 

নাপাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করতঃ উপবিষ্ট ছিলেন এবং যোগিবৃন্দের অগ্রগণ্য হইয়া কলি- 

যুগে প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন, সেই তনব্ববোধপ্রাপ্ত বুদ্ধদেব আমাদিগের চিত্তে 

অধিষ্ঠান করুন ॥ ৯ ॥ 

ছুরাচার-সংসারসংহারকারী, ভবত্যশ্বচার কৃপাণপ্রহারী। 

মুরারির্দশা কারধারী হাকল্কী, করোতু দ্বিষাং ধ্বংসনং বঃ সকল্কী॥১০। 

ইতি দ্শাবতারস্তোত্রং সম্পূর্ণম্। 

ভসম্ত্রাচ্ক ৫--যিনি অস্োপরি সমারূঢ হইয়! স্বীয় করে খড়া ধারণ পূর্ব্বক 

রব ব্তগণপুর্ণ সংদার সংহার করিয়! থাকেন, দশরূপধারী মুব্লারি নেই বিশুদধ- 
চরিত্র কল্ধিবূপে তোমাদিগের ষড়রপু ক্ষয় করুন্ ॥ ১০ ॥ 

দ্রশাবতার-স্তোব্র সমাপ্ত । 



আর্তত্রাণ-নারায়ণাষ্টাদশক। 

প্রহলাদ ! প্রভূরস্তি চে তব হরি; সর্ববত্র-_-মে দর্শয়, 

্তস্তে চৈনমিতি ক্রবন্তমন্থরং তত্রাবিরাসীদ্ধরিঃ। 

বক্ষস্তম্ত বিদারয়মিজনখৈর্র্বাৎসল্যমাঁবেদয়- 
নার্ভ ভ্রাণপরায়ণ? স ভগবান্নারায়ণে! মে গতিঃ ॥*১ ॥ 

অনুজ ।- “হে প্রচ্লাদ । ভুমি বলিতেছ, হরি তোমার ঈশ্বর এবং সেই 

হলি সর্ধব্রই বিরাজিত আছেন, যদি ইহ।ই হয়, ভাহা হইলে এই স্তম্তমধোও 

তোমার হরিকে আমায় দেখা "1৮ হিরণাকশিপু প্রহলাদকে এই কথা কহিলে 

তংক্ষণাং শ্রীহরি স্তম্ভগধো আবিভূত হইলেন এবং আশ্তু স্বীয় তীক্ষ নখাগ্র দ্বারা 

দৈতাপতির বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ এবং  নিজ্রভক্তের প্রতি ) বাৎসলাভাৰ প্রদর্শন- 
করত আর্তবাক্তির রক্ষাকার্ধে নিরতটিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই মদীয় 

আশ্রয় ॥ ৯ ॥ 

শ্রীরামাব বিভীষণোহয়মধুন। ত্বার্তো। ভয়াদাগতঃ 

স্গ্রীবানয় পাঁলযেয়মধুন! পৌলস্ত্যমেবাগতমূ। 
এবং যোহভয়মস্ সর্বববিদিতং লঙ্কীধিপত্যং দদা- 

বার্তত্রাণপরায়ণ; স ভগবান্নারায়ণে! মে গতি? ॥ ২॥ 

অম্ত্রত্বাদক _. একদা বিভীষণ দশাননসমীপে তিরস্কৃত হইয়! শ্রীরামের 

শরণগ্রহণ করিখেন, এইরূপ স্থির করিয়। রামচন্দ্রের সন্ধানে উপস্থিত হইলে 
সুগ্রীব রামচন্জ্রকে বলিলেন, *্রীরাম ! বিভীষণ নিতান্ত আর্ত ও ভীত হইয়া 

আপনার শরণগ্রহণমানসে এখানে সমাগত হইয়াছে । ইহাকে রক্ষা করুন।” 

(তথন শ্রীরাম কহিলেন) *ন্ুগ্রীব! তুমি সেই পুস্তানন্দনকে মতসনীপে 
আনয়ন কর, আমি এখনই ইছার রক্ষ। বাবস্থা করিতেছি ।* এই প্রকারে রামচন্দ্র 

বিভীষণকে অভয়দানপূর্ববক লঙ্কারাজোর আধিপতা প্রদান যে করিয়াছিলেন, তাহ! 

সকলেই জ্ঞাত আছে। শার্জনের রক্ষাকার্ধো নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই 

আমার আশ্রয় ॥ ২॥ ্ 



১২০ শঙ্করাচার্্য-গরস্থমাল! 

 নক্রগ্রস্তপদং সমুগ্যতকরং ব্রন্দেশ দেবেশ মাং 

পাহীতি প্রচুরার্তরাব-করিণং দেবেশ শক্তীশ চ। 
মা শোচেতি ররক্ষ নক্রবদনাচ্চক্তশ্রিয়া তৎক্ষণা- 
দার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণ মে গতিঃ ॥ ৩ ॥ 

জসম্মুলাদ্ক 4--গজকুস্তীরের সংগ্রামকালে যখন কুস্ভীর গজরাজের পদে 
আক্রমণ করিয়াছিল, তখন গজ অনষ্ঠোপায় হয়! শুণ্ড উত্তোলন করত বলিয়াছিল, 

“হে ব্রন্েশ্! হে দেবেশ! হে শক্তীশ! হে দেব, হে ঈশ্বর! আমাকে পরিত্রাণ 
কর ।» ( গজরাজের এই আর্তনাদ শ্রবণ পূর্ব্বক নারায়ণ উপস্থিত হইয় বলিলেন, ) 
"করিবর! শোক করিও না|” এই বলিয়া! চক্রান্্রপ্রভাবে কুম্তীরের মুখ 

হইতে গজরাজকে তৎক্ষণাৎ যিনি রক্ষা করেন, আর্তবাক্তির রক্ষাকার্ধো নিরতচিত্ত 
সেই ভগবান্ নারারণই আগার একমাত্র আশ্রয় ॥ ৩ ॥ 

হা কৃষ্ণাচ্যুত হা কৃপাজলনিধে হা পাপুবানাং গতে, 

কাপি কাঁসি স্তযোধনাদবমতাং হা রক্ষ মাং দ্রৌপদীম্। 
ইত্যুক্তোহক্ষয়বস্ত্ররক্ষিততনুং যোহরক্ষদীপদ্গতা- 
মার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৪ ॥ 
অন্সুল্ীদ 1--( যখন হুর্যোধনের আজ্ঞাক্রমে '্দঃশাসন, সভামধ্যে কৃষ্ণার 

বস্ত্রহরণ করিতেছিল, তখন ক্রপদকুমারী নিরুপায় ভাবিয়া, ) “হা কৃষ্ণ, হা! অদ্ান্ত, 

হা করুণাজলনিধে, হা৷ পাঁগুবগত্ে ! তুনি কোথায় আছ, কোথায় আছ ? 

দুর্য্যোধন আমাকে অবমানিত| করিতেছে, এই অনাথ ভ্রৌপদীকে রক্ষা 
কর* বলিলে দ্রৌপদীর এই সকল কাতরোক্তি শরবণে যিনি অক্ষর বসন দ্বার! 
কষ্ণার তন্ুযষ্টি রক্ষিত করিয়া বিপন্ন ক্রপদনন্দিনীকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আর্ত- 

স্রীণপরাম্ণণ সেই ভগবান্ নারাঁয়ণই আমার গতি ॥ ৪ ॥ 

যৎপাদাজনখোদকং ভ্রিজগতাং পাপৌঘবিধ্বংসনং, 
যন্ামামৃতপুরণঞ্চ পিবতাং সন্তাপসংহারকম্। 
পাষাণশ্চ ঘদজ্ঘি তো নিজবধূরূপং মুনেরাপ্তবা- 

নার্তীত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণ! মে গতিঃ ॥ ৫ ॥ 

অম্পুল্াচ্চ 1-_বাহার চরণ-কমল-নখের জল ত্রিতুবনের পাপরাশি দুর 
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করে, বাহার নামন্থধা পান করিলে নিখিল সন্তাপ বিদুরিত হয়) বাহার পাদস্পর্শে 
পাধাণও ( অহলা ) মুনিবধূরূপ মানবীতন্থ লাভ করিয়াছিল; আর্তজনের রক্ষা- 

কার্ষে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৫ ॥ 

যন্নামশ্রুগতিমাত্রতোইপরিমিতং সংসারবারাং নিধিং, 

ত্যক্ত। গচ্ছতি ছুর্জজনোইপি পরমং বিষ্োঃ পদং শাশ্বতমৃ। 
ভস্ৈবান্ভুতকারণস্ত জণতাং নাথস্থয দাসোইন্ম্যহ- 
মার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণে। মে গতি? ॥ ৬৪ 

অন্ন্বাদ্ধ ।--ধাহীর নাম শ্রবণ করিলে দুর্জন লোক আস্ত অপার 

সংসাখসাগর পার ইইরা নিত্যধান বিষণ পরগ-পদ লাভ করে, (যিনি অদ্ভুত কার্য্য- 

সাধন করিতেছেন), আদি নেই অন্ুতকারণ জগংপতি জনার্দনে দাস। 
আাঞুজগনের রক্ষাকার্য্যে তৎপর সেহ ভগবান নারায়ণ "আমার 'আশন ॥ ৬॥ 

পিত্র। জ্রাতরমুত্তমান্কগমিতং ভক্তো মং স্বং গ্রুবং, 

দৃ্টী তসমমারুরুক্ষুমুদিতং মাত্রাবমানং শতমৃ। 
বোহুদাৎ তং শরণাগতং তু তপদা হেমাদ্রিসিংহাসনং) 

হযার্তত্র(ণপরাযণঃ স ভগবান্নারাধণে! মে গতি? ॥ ৭ ॥ 
অন্যুবাচ্গ ।-_একদ। কুব স্বীয় পিতার £ক্রোড়ে আরোহণ করিবেন, এই 

বাপনার জনক-ন্গিধানে গনন করেন, তখন পিতা ফ্বকে অবহেলা করিয়া তাহার 

বৈমান্ত্রেয় ভ্রাতীকে অস্কোপরি তুলিঘা লইলেন এবং ঞবের বিমাতা তাহাকে 

নানারূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন । বালক ধূৰ তাহাতে অবমানিত হইয়া কঠোর 

তিপন্ত। দ্বার। জনার্দনের আরাধনা করেন। জনার্দন তাহাতে প্রীত হইয়া ধ্বকে 

সুমেকাশিখরে সর্বোৎকৃষ্ট অক্ষনস্থান প্রদান কবেন। আর্তজনের রক্ষাকাঁণো 

নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রম ॥ ৭ ॥ 

নাধীত-শ্রুতয়ো। ন তত্ত্বমতযো ঘোষস্থিতা গোপিকা, 

জারিণ্যঃ কুলজাতিধন্মবিমূখ! অধ্যাত্মভাবং যধুঃ। 

ভক্তির্যস্ত দদাতি মুক্তিমতুলাং জারম্য যঃ সদ্গতি- 
হ্যার্তত্রাণপরাযণঃ স ভগবান্ নারায়ণে। মে গতিঃ ॥ ৮ ॥ 

অবন্নুা্গ ।--বেদাধায়ন-বর্জিত ব্রজগোপিকার! শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ব না 

জানিয়াও জাতিকুল-ধর্ম বিসর্জন পূর্বক যে জারভাবে সেধা করিয়াছিল, তাহাতেই 
৪র্থ--১৬ 4 

রঃ রিল তি 
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তাহার] অধ্যাত্মভাঁব লাভ করে। অতএব জারভাবেও ধাহার প্রতি ভক্তি মুক্তি- 

দায়িনী এবং যিনি সঙ্জনগণের একমাত্র গতি, আর্তজনের রক্ষাকার্ষ্যে নিরতচিত্ত 

সেই ভগবান্ নারারণই আমার আশ্রয় ॥ ৮ ॥ 

ক্ষৃতৃষগার্তসহত্রশিষ্যসহিতং ছুর্ববাসসং ক্ষোভিতং, 
দ্রৌপগ্ভা ভয়ভক্তিযুক্তমনসা! শাকং স্বহস্তার্পিতমৃ । 
ভূক্তাতর্প়দাত্মবৃত্তিমখিলামাবেদয়ন্ যঃ পুমা- 

নার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণে। মে গতি ॥ ৯॥ 
অন্ভ্রাদ 1-ভয় ও ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে দ্ৌপদীর স্বহস্তার্পিত শাক- 

কণিকামাত্র ভক্ষণ করিয়া যিনি ক্ষুধাতৃষার্ত বহু সহস্র শিষ্যহ উপস্থিত কোপন- 

স্বতাঁব মহবি দুর্বানাকে ভোজন-তৃপ্তি প্রদান করত স্বীয় সর্বাজ্বভাব জ্ঞাপন করিয়- 

ছিলেন, আর্তত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান্ নারারণ আমার আশ্রযর। আখায়িকা 

এই ;-যখন যুধিষ্টিরাদি পঞ্চপাগুব কৃষ্ণার সহিত দ্বৈতবনে অবস্থিতি করিতে- 

ছিলেন, তথন ক্ষুধাতৃষ্াতুর দশদহত্র শিষ্য লমতিব্যাহীরে ছূর্ববীসা খষি দুম্যোধনের 

প্রার্থনায় একদ1 পাগুবগণের আশ্রমে আতিথাপ্রার্থনা করত উপস্থিত হন। তখন 

দ্রৌপদীরও ভোজন শেষ হইয়া গিয়াছিল, '্ী দিবসে অতিথিসৎকার করিতে 

পারেনঃ এমন কোন বস্থর সংগ্রহ লাই ; সুতরাং ব্রহ্ধমশাপভয়ে ভীত হইয়া! পাগুবগণ 

কৃষ্চানকাশে উপস্থিত হইলে, দ্রৌপদী আসন্ন-বিপছুদ্ধারের অন্ত উপার নাই ভাবিয়া 

সেই সর্ববিপদ্বারণ মধুক্দনের শরণাপন্ন হইলে, সেই বিপরিস্তারকারণ জনার্দন 
জ্রপদকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'পাঞ্চালি ! তোমার গৃহে আহারীয় 

বস্ত যাহা কিছু থাকে, আমার হস্তে প্রদান কর।” তখন গৃছে আহারীয় কিছুই 

ছিল না, সূর্যযদত্ত স্থালী ধৌত হইয়াছিল ) দ্রৌপদী সেই স্থালীমধ্য কণিকা মাত্র শাক 

পাইয়। তাহ! শ্রীহরির করে প্রদান করিলেন। জনার্দীন সেই শাককণ। তক্ষগ 

কৃরিবামাত্র সশিষ্য ছুর্বাপার পরম পরিতোষ জন্সিল। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরের 

আয়োজন নষ্ট হইল, পাগ্ডবগণ ক্রুদ্ধ হইবে এই ভয়েই প্রস্থান করিলেন ॥ ৯॥ 

ধেনারক্ষি রঘৃতমেন জলধেস্তীরে দশাস্যানুজ- 

স্ত্ায়াতঃ শরণং রঘৃত্তম বিভো ! রক্ষাতুরং মামিতি। 
পৌলস্ত্েন নিরাকতোহ্থ সদসি ভ্রান্র! চ লন্কাপুরে, 
হার্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণে। মে গতিঃ ॥ ১০ ॥ 

অনন্নু্ঞাঙ্গ ।_নাবণ স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণকে লঙ্কা-নগরীস্থ সভা 
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হইতে বিদুরিত করিলে, বিভীষণ সাগরতীরে রঘুনাথের শরণগ্রহণ করিয়া বলিলেন, 

4 আমার ভ্রাতা! আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ), আমি বিপন্ন, আপনি আমাকে 

রক্ষা করুন। রামরূপধারী যিনি তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন । আর্তজনের 

রক্ষাকার্ম্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় 1 ১০ ॥ 

যেনাবাহি মহাহবে বন্থমতী সংবর্তকালে মহা- 

লীলাক্রোড়বপুধ'রেণ হরিণা! নারায়ণেন স্বযম্। 
যঃ পাপিদ্রমসম্প্রবর্তমচিরাদ্বৃত্বা চ যোহগাং প্রিয়া « 

মার্তীত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণে। মে গতি? ॥ ১১ ॥ 
অস্ম্ল্রাদ্ত যখন বন্ুুমতী প্রলয়পয়োধি-সলিলে নিমগ্ধ হইতেছিলেন, তখন 

জনার্দিন লীলা-বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া ধরণীকে বহন করিতেছিলেন এবং অচিরে 

আক্রমণকারী পাপিগণকে সংহার করিয়া প্রিয়। বন্রমতীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

আর্তব্যক্কির রুক্ষাকার্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১১ 

যোদ্ধাসৌ ভূবনত্রয়ে মধুপ্তির্্ভ! নরাণাং বলে, 

রাধায়া অকরোপ্রতে *্* রতিমনঃপূ্ডিং স্রেন্দ্রানুজঃ | 

যো বা রক্ষতি দীনপাডুতনয়ান্ নাথেতি ভীতিং গতা- 
নার্তভ্রাণপরায়ণঃ ম ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১২ ॥ 

অন্পুল্াঙ্গ যিনি ত্রিলোকীতলে অদ্বিতীয় যোদ্ধা, যিনি মধুপুরীর ঈশ্বর, 
যিনি সুরেন্ত্রের কনিষ্ঠ সহোদর, যিনি মানবগণের ভরণকর্তী ও বলরামের অনুরক্ত, 

যিনি রাধিকার রতি-বাসন! পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং পাগুবগণ ভীত হুইয়। 

শরণাগত হইলে যিনি সেই দীনদশাপন্ন পাওুনন্দনদিগকে রক্ষা করেন, আর্ত- 
বাক্তির রক্ষাকার্যে নিরতচিস্ত সেই ভগবান্ নারারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১২ ॥ 

য সান্দীপনি-দেশিকায় তনয়ং লোকান্তরাৎ সন্নতং) 

চানীয় প্রতিপাগ্ পুভ্রমরণাছুজ্জ স্তমাণার্তয়ে । 
সম্ভোষং জনয়ন্নমেয়মহিম। গর্ববর্থসম্পাদনা- 

দার্তত্রাপপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতি ॥ ১৩ ॥ 
অন্দে ।--ধিনি ( গুরু সান্দীপনির ) পরুলোকগত পুত্রকে (পরলোক 

হইতে ) জানম্থন করিয়া, পুত্রমরণ-শোকাচ্ছন্ন গুরু সান্দীপন্র হস্তে. প্রদান করত 

$ 'জুকরোস্্রতে' ইতি পাঠাস্তর। 7. 



১২৪ শন্করাচাযা-ত্রীম্থমাল। 

সস্তোষলাধন করেন, গুরুর কার্ধাসম্পাদদন দ্বারা, অমিতমভিমসম্পন্ন আর্তত্রাণ- 

পরান্ণণ সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার আশ্রর় । আখ্যাগ্িকা এই )-_শ্রীকষঃ 

সান্দীপনী খধির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, পাঠশেষ হইলে পর মুনিশেষ্ঠ 
গুরুদক্ষিণারপে আপন মুতপুক্র প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় 

গুরুর মুতপুল্র আনয়ন করিয়। তাহার সন্তোষসম্পাদন করেন ॥ ১৩ ॥ 

যন্নামস্মরণদঘোৌথরহিতো বিপ্রঃ পুরাজমিলঃ, 
প্রাগান্মুক্তিমশেষিতামন্ চ বঃ পাপৌঘদা বাভ্তিযুক্। 

সগ্যো। ভাগবতোত্মাত্মনি মতিং প্রাপাম্বরীবাভিধ- 

শ্চার্ভত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণ! মে গত্বিঃ ॥ ১৪ ॥ 

ভন্স-্বা্ক /-_পুরীকালে দীবানলসদশ পাপরাশিজনিত-পীড়।-ভোগ-যোগ। 

বিপ্র অজামিল মন্তিমকালে ধাহার নাঁম স্মরণে সমস্ত পাপবজ্জিত হহয়। পরিণামে 

শাশ্বত মুক্তি প্রাপ্ত ভইয়াছিলেন, এব" অন্ববীষ, প্রধান তগবদ্ভক্তপ্বূপ আঞ্সাকে 

সদ্চঃ জানিতে পারিয়াছিলেন, আর্তব্যক্তির বরক্ষাকার্শো নিরতচিন্ত সেই ভগনান্ 

নারাগ্ণণই আমার আশ্রয় ॥ ১৪ ॥ 

যোহরক্ষদ্বসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুচেলাভিধং, 
দৈন্যাদ্দীনজনৈক-পালন-পর? শ্রীশঙ্খচক্রোজ্ছবল? । 
তজ্জীর্ণান্বরমুগ্রিমাত্রপৃথুকানাদায় ভূক্ত,।| ক্ষণ।- 

দার্তত্রাণপরায়ণঃ ম ভগবান্ নারায়ণো। মে গতি ॥ ১৫ ॥ 

তন্নুলাঙ্গ ।_দীনজনের একমাত্র পালক শ্রীশঙ্খচক্রোজ্জল বে দেব, নদ 
ব্সনাদিশুন্ত কুচেলনামক এক ব্রাঙ্গণকে তাহার জীর্ণ বস্্ধণ্ড হইতে এক মুষ্টি চিপি- 

টুক গ্রহণ পূর্বক ভক্ষণ করিয়া ততক্ষণাৎ দারিদ্র্য হইতে পরিব্রাণ করিয়াছিলেন, 

'আর্তবাক্তির রক্ষাকার্যে নিরতচিন্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৫ ॥ 

যংকল্যাণগুণাভিরামমমলং মন্ত।নিশং শিক্ষতে, 

নন্মিন্ সৎ পততি প্রতিষিতমিদং বিশ্বং বদত্যাগমঃ | 
যে। যোগীন্দ্রমনঃসরোরুহতমঃপ্রধ্বংসকৃণ্ভাক্ষুমা- 

' নার্ভ ভ্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নাঁরায়ণো। মে গতি ॥ ১৬ ॥ 
তন্যুব্াঙ্ছ ।-ধাহার নির্খল মঙ্গলময় গুণে রমণীয় শিক্ষা, মননশীল 



শঙ্করাচাধ্য-গ্রস্ভমালা ১২৫ 

সাধক সতত করিয়া থাকেন, এই বিশ্ব ধাভীতে আনিভূতি, প্রতিষ্ঠিত এখং লীন হয়, 

আগম উচ্ছ! বলেন) যিনি যোৌগিবন্দের মানসিক অজ্ঞান্রূপ তিমির-সংহারে সাক্ষাং 

সধ্যস্যরূপ, আর্জনের রঙ্গাকারধ্যে নিরতচিন্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার 

আশ্রয় ॥ ১৬৩ ॥ 

কালিন্দীহৃদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগন্মঙ্গলে, 

চন্দ্র।স্তোৌজবটে পটে পরিসরে ধাঁ সমারাধিতে । 
শ্ীপঙ্গে ভূজগেন্্রভোগশয়নে শেতে সদ! ঘঃ পুমা- 

নার্তত্রাণপরাযণঃ স ভগবান্গারাফণে। মে গতি: ॥ ১৭%। 

অসন্নুহ্বাচ্দ ।_দে পরমপুকণ অতিমনোহর সর্বকল্যাণকর পবিন্ত 

যমুনা-পুলিন প্রদেশে কপুর শুভ্-প্রলয-সাগরু জলগাত বটপণ্ে বিপাভ-সমারাধিত 

পরি শ্রীবঙ্গক্ষেত্রে এব" অনন্থশব্যায় সদ শান, আত্উজনের রক্গাকার্যে নিরতচিত্ত 

সেই ভগবান্ নারামণই আমার আশ্রম ॥ ১৭ ॥ 

বাুসল্যাদভয় প্রদ্দানসময়াদার্তাভ্িিনির্ববাপণা- 

দৌদাধ্যাদঘশোষণাদগণিতঞ্রেযঃপদপ্রাপণাৎ। 
সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ববজগতামেতে হি তৎসাক্ষিণ? 

হলাদশ্চ বিভীষ্ণশ্চ করিরাট্ পাঞ্চাল্যহল্যাঞ্রবাত ॥ ১৮ ॥ 
ইতি আর্ত ত্রাণাষ্টাদশক-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্। 

জন্মুব্বাজ্ছ ।__খাংসলা, অভয়-দান, ছুঃখ-নিবারণ, গুদাম, পাপধ্বংসন, 

এবং অসীম-মঙ্গলপদ-প্রদানের জন্য শ্রীপতিই সব্বজগতের সেব্য | 'প্রহলাদ, বিভীষণ, 

গজরাজ, দ্রৌপদী, অহলা। এবং গ্ুব ( বথাক্রমে বাতসলা দির ) সাক্ষী । ( নারাম্নণ 

প্রহ্লাদের প্রতি "ন প্রকার বাংসলা প্রকাশ করিয়াছিনেন, তাহা সকলেই 

অবগত আছে ; আর তিনি বিভীষণকে অভরদান করিযাছিলেন ; গজরাজ খন 

কুম্ভীরের সহিত সংগ্রামে আক্রান্ত হইয়াছিল, আর্তত্রাণপরায়ণ লাপারণ মেই 

সমম্ধে সেই গজরাজকে রক্ষ। করিয়াছিলেন, দ্রপদনন্দিনীর প্রতি অসীম উদ্ারত৷ 

প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌতমপত্ী অহলা। পতিশাপে পাষানী হইয়াছিলেন, 

নারায়ণ তাহার অখিল পাপ বিনাশ করেন ও ঞরবের প্রতি করুণ! করিয়া 

ইাহাকে অত্যুচ্চপদ্ণ প্রদান করিয়াছিলেন ) ॥ ১৮ ॥ 

ইতি আতীত্রাণাষ্টাদশক-স্তোত্র সম্পূণ। 



নারায়ণ-গীতি-স্তৌত্রম্। 

জীগণেশায় নমঃ | 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে । 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ প্রঃ ॥ 

অসন্যুব্বাচ্ ।-হে লারায়ণ, নারায়ণ, গোবিন্দ, হরে, জয়, হে নারাথণ, 
লারায়ণ, গোপাল, হরে, জয় ॥ প্রঃ ॥ 

রঙ 

করুণাপারাবারা বরুণালয়গম্ভীরাঃ *% | 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১ ॥ 

ভন্পুন্বাদ্ক /-হে করুণাসাগর ! হে সাগর সদৃশ অতলম্পর্শ ! হে নারায়ণ 

নারায়ণ গোবিন্দ হবে জয়ঃ হে নারায়ণ, নারায়ণ গোপাল, হরে, জয় ॥ ১ ॥ 

ঘননীরদসঙ্কাশাঃ কৃতকলিকল্মষনাশাঃ | 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২॥ 

তমল্পআাদ্ক ।- হে নিবিড-জনদশ্তামল, হে কলিকলাষ-হারিন! ভে 

লারারণ নারারণ'**ইতাদি ॥ ২ ॥ 

* বিশেষ বন্তবা--“করুণাপারাবারা” ইতাদি স্থলে যে আকার আছে, তাহা প্লুত 
উচ্চারণের ছ্োতক। নাত্রা, উচ্চারণক।লবিশেষ ; দ্বিমাত্র “অ” কারের নাম “আ” কার; 

পল ত্রিমাত্র। অর্থাৎ দীর্ঘ হইতেও দীর্ঘতর, *কিত্ত তাহার জন্ পৃথক রূপ নির্দেশ না 
থাকার দীর্ঘন্বর দ্বারাই তাহার চন এ স্থলে কর। হইয়াছে | অন্থ্যন্থর দূর হইতে আহ্বান- 
স্থলে প্লত হইপ্রা থাকে । সংস্কত ভাষায় মূলপদ “করুণাপারাবারা” ইত্যাদি বিসর্গহীন পাঠ 
হইলে, এই প্রকার উপপত্তি। কিন্তু ধিনি অন্তরতম, তাহাকে প্ল,তম্বরযুক্ত সম্বোধন তেমন 
সঙ্গত হয় না। অতএব হুশ্বান্ত সন্বোধনই দঙ্গত, প্মরণার্থক “আহ” এই এবায় শব এ সকণ 

সগ্থোধন পদের অস্তে যোগ করিলে সবিদর্গ পাঠ হয় ; যেস্থলে প্রথম পদে বিসর্গ লোপের 
সম্ভব হইয়াল্ছ, সেখানে বিপর্থ নাই, যথা--:“করুণাপারাবার11” ভক্ত কবি প্রতোক সম্বোধন 
পদ উচ্চারণনময়ে তাহার অর্থ ও দৃষ্টান্ত শ্ররণ করিতেছেন, ইহাই "আঃ" এই অবায় শব্ধ 
দ্বারা বুঝা ্ লায্স। বাঙ্গাল! দেশের উচ্চারণে সবিদর্গ পাঠে মিত্রাক্ষর ছন্দেও দোষ হয় না, 
এই কারণে আমর! মূলে সৰিপর্গ পাঠই প্রদান করিলাম । নির্বিধিসর্গ পাঠ বোম্বে মুক্রিত 
স্তোত্রপুপ্তকে জাছে। 
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জলরুহদলনিতনেত্র! জগদারস্তকসূত্রাঃ 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩॥ 
অন্যুক্বাঙ্গ ।-_হে পদ্মপলাশলোচনঃ হে জগ-স্থ্টিরচনার মূল শুত্র, হে 

নারায়ণ নারারণ**ইত্যাদি ॥ ৩॥ 

যযুনাতীরবিহার1 ধূতকৌস্তভমণিহারাঃ | 
শীরায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৪ | 

জন্কুল্রাদ্ট।-হে যমুনাতীরবিহারিন্ঃ হে কৌস্তভমণিহারভূষিত, হে 

নারায়ণ নারারণ...ইতাদি ॥ ৪ ॥ 

গীতাম্বরপরিধানা; স্থরকল্যাণনিধানাঃ। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

ন।রায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৫॥ 

অন্নুব্বাচ্গ ।-হে পীতাস্বরপরিধান, হে দেবগণের মঙ্গলনিধান, হে 

শারায়ণ লারারণ 'ইতাদি ॥ ৫ ॥ 

মঞ্জুলগুঞ্জাভৃষ! মাধামানুষবেশা? । 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৬ ॥ 

অনীক 1-হে মনোহর গুঞ্জাফলভূষণতুষিত, হে নিজমায়ার মাগ্ষ- 

রূপধারিন্, হে নারায়ণ নারায়ণ**'ইতাযাদি ॥ ৬ ॥ 

মুরলীগানবিনোদ। বেদশ্ুচত- & ভূ-পাঁদাঃ। ৃ 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে । 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥৭॥ 

আন্ত /-হে মুরলীগানবিনোদ, হে বেদশ্রুত-ভূমি-পাদ ( অর্থাং 

তোমার চরণ হইতে যে ভূমগ্ুল উৎপন্ন, তাহ! বেদে কথিত আছে ), হে নারায়ণ 
নারায়ণ. ইত্যাদি ॥ ৭ ॥ 

_. »শবেদস্তত'__পাঠাস্তর। 
৭ ০০ এ 2 পশলা আরা পাপ আজ আআ এ চা শি সপ” ০ পর আজ 
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বহিণবর্থাগীড়া নটনাট্যফ শিক্রীড়াঃ | 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥৮ ॥ 

অসন্নুবাঙ ।-হে নয়ুরপুজ্ছ-ভূষিত চুড়াধারিন হে কালিয়নাগ-শীর্ষে নট 

সদৃশ নৃত্যক্রীড়া প্রদর্শক, হে নারায়ণ নারাধণ:.'ইত্যাদি ॥ ৮ ॥ 

অঘবকবৃষ- % কংসারে কেশব কৃষ্ণ মুরারে। 

॥ নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৯ ॥ 

তবন্মু্বাচ্গ ।-_হে অধান্র বকাস্থর, অকিষ্টাস্থর ও কংস রাঁজার বিনাশক, 

হে কেশব কৃষ্ণ মুরারে, হে নারামণ নারায়ণ...ইতাদি ॥ ৯॥ 

রাধাঁধর-মধু-রসিক1 রজনী-কর-কুল-তিলকাঃ। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয গোপাল হরে ॥ ১০ ॥ 

অন্মুবাচ্গ ।-হে রাধার অধর-মধুরদে রসিক, হে চন্ত্রবংশের তিলক, 

হে নারায়ণ নারারণ***ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥ 

গোবদ্ধনগিরিরমণ। গোপীমানসহরণাঃ। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১১ ॥ 

অন্ভন্বাদ্ ।হে গোব্ধনগিরির আনন্দ প্রদ, হে গোপীজন-মনোহর্ণ- 

কাঁবিন্. হে নারায়ণ নারারণ...ইত্যাদি ॥ ১১ ॥ 

রা বারিজভূষাভরণ! রাধারুক্সিণিরমণা? এ" 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১২॥ 

অন্মশাচ্ছ ।-হে কমলকুন্ুমীভরণমণ্ডিত, হে রাধারমণ রুক্সিশীরমণ 
ছে নার নারারণ'**ইত্যাদি ॥ ১২ 

* “অঘবকক্ষয়” এই মাত্রাসঙগযুক্ত পাঠ প্রচুলিত আছে। 
1 প্রল্সিণিরমণাঃ” নাকি হন্থঃ বৈদেহিবন্ধোরিতিবৎ। (সংটীঃ) 
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হতমুষ্টি কচাণুর! মুনিজনমনোবিহারাঃ | 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৩॥ 

ভন্যুক্বাদ্ত হে চাণুর-মুষ্টিক-বিনাশিন্, হে মুনিজলমানসবিহারিন্, 
ছে নারায়ণ নারায়ণ ''হত্যার্দি ॥ ১৩ ॥ 

অচলোদ্কৃতচধৎকর ভক্তা নুগ্রহতৎ্পর । 
*নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৪ ॥ 
অসন্মন্াদক ।-হে গিরি-উত্তোলন-ব্যগ্র-হম্ত,। ভক্তান্ুগ্রহতৎ্পর, হে 

নাগা'ণ নারায়ণ*'ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥ 

মাং মুরলীকর ধী-বর, পালয় পাহি (*%) শ্রীধর | 

নারায়ণ সারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৫॥ 

অন্যুাচগ _হে মুরললীধর, হে বুদ্ধিসীমান্তনীগ নায়ক ( বুদ্ধির পরিচালক ), 

আমাকে পাণন কর) হে শ্রীধর, আম|কে রক্ষা কর। হে নারারণ নাখায়ণ-.. 

হতাদ ॥ ১৫ ॥ 

হাটকনিভপীতানম্বর অভয়ং কুরু মে মাধব। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। পে 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৬॥ 

অসন্যুব্বাচ্গ ।-হে নুবর্ণবর্ণ-পীতাঞ্থর, মাধব, আমার ভীতি তুর কব। 

হে নারারণ নারায়খ...ইত্যাদি | ১৬ ॥ 

দশরথরাজকুমার। দানবমদসংহারাঃ । 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৭॥ 

তবন্যুকাঙ্গ ।- হে দশ৭থরাজকুমার, হে দানবদর্পছারিন্, চে 
নারায়ণ.*.ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥ রি 

& “পালয় জীধর” সঙ্গোষ পাঠান্তুর 

. ১ম-৯৭ 



শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমালা 

সরযৃতীরবিহার। সজ্জনধযিমন্দারাঃ। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৮ ॥ 

অমন্যুত্রাচ্গ ।-হে সরযূতীরবিহারিন্ হে দজ্জন ও খধিগণের মন্দাগতর 

( অর্থাৎ মন্দারতরুর স্তার় আনন প্রদ ), হে নারায়ণ নারায়ণ**ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥ 

বিশ্বামিত্রমথত্রা বিবিধস্থরাস্থরচিত্রাঃ | 

€ নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৯ ॥ 

অন্যুলাচ ।-হে বিশ্বীমিত্রযজ্তরক্ষক, হে বছদেবান্গরের বিন্মপ্োৎপাঁদক 
( অর্থাৎ মারীচতাড়ন, তাড়কাবধ ও হরধনুরঙ্গে দেবত। ও অন্গুরগণও বিশ্য়াপর 

হইয়াছিলেন ), হে নারায়ণ নারায়ণ-..ইত্যাদ্দি ॥ ১৯ ॥ 

গৌতমপত্বীপুজন করুণাঘনাবলোকন। 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২০ ॥ 

অন্ুবাঙগ ।-হে গৌহমপত্বী অহলার সন্মানদাতা, হে করুণাপৃণ- 

নিরীক্ষণ, হে নারায়ণ, নারায়ণ..'ইত্যাদি ॥ ২০ ॥ 

ধ্বজবজ্াক্কুশপাদ।. ধরণিস্থতাসহমোদাঃ | 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২১ 

 অন্যুবাচ ।-হে ধ্বজবতান্কুপচিহিত-পাদপন্স, ছে ধরিরীনন্দিনী জানকী 
সহযোগে আননপ্রাণ্ড, হে নারায়ণ নারায়ণ '**ইত্যার্দি ॥ ২১ ॥ 

দশরথবাগৃধৃতিভ।র! দণ্ডক বনসথশরাঃ | 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২২॥ 

অন্নুতাদ 1_হে দশএথবাকারক্ষণে ধুরন্ধর, দণ্ডকারণানঞ্চারিন্, হে 
রণ নারায়ণ...ইত্যাদি ॥ ২২॥ 

১৩০ 
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তালীবনদলনা্য। নটগুণবহুবিধনাট্যাঃ | 

নারায়ণ নারাফণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৩॥ 

অন্মুনাঙগ ।ছে তালীবনদলনাঢা (অর্থাৎ সপ্টতালতরুবিদাব্ুপসমদ্ধ ), 
তে নূটের ন্যায় বিবিধ নাট্যকারিন্ ( অর্থাৎ অভিনেতা যেমন বিবিধ অভিনয় করে, 

তুমিও সেইরূপ শ্যরং ব্রহ্ম হইয়া মনুষ্যবং শোক-চঃখ-শক্রতা-মিত্রতার অভিনয় 
করি্লাছ ), হে নারায়ণ নারায়ণ...ইতাদি ॥ ২৩॥ 

বালিবিনিগ্রহশৌধ্য1 বরশ্ুগ্রীবহিতার্্যাঃ | 

মারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৪ ॥ 

অন্মাচ্দ ।_হে বালিবিজয়বীর, হে স্ুগ্রীবহিতকর বর প্রদঃ আর্ধা, হে 
নারায়ণ নারায়ণ..'ইতাদি 17২৪ ॥ 

জলনিধিবন্ধনধীর1 রাবণকষ্টবিদারাঃ | 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৫ ॥ 

অতবন্মুব্যাচ্গ ।-_তে সাগরবন্ধলবিচক্ষণ, হে রাবণ-কঞ্ঠচ্ছেত্তা, হে নারায়ণ 

লারায়ণ-'.ইতাদি ॥ ২৫ । 

জনকস্থতাপ্রতিপালা জয় জয় সংস্থতিলীলাঃ। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারারণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৬॥ 

অন্মনাঙ্গ ।-হে জনকস্থতার টদ্ধারকর্তা, হে সংসারলীলাময়, ৈ 

নারায়ণ নারায়ণ: ''ইত্যাদি ॥ ২৬ ॥ 

সম্্রমসীতাহারাঃ সাকে তপুরবিহারাঃ | 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৭ ॥ 

অঅন্মুদ্যা্গ ।--হে অযোধ্যাপুরবিহারিন্,। সম্রমে ও লোকাগবাদে .. ৃ 
সীতাপরিত্যাগিন্, হে নারারণ নারারণ ''ইতাদি ॥ ২৭ ॥ | ১ এ: 
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পাতকরজনীচরহর, করুণালয় মামুদ্ধর | 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে । 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৮ ॥ 

অন্যুাচ্গ ।__হে পাপনিশাচরবিনাশিন্, হে করুণাময়, আমাকে উদ্ধার 

কর, হে নারায়ণ নারায়ণ *.ইত্যাদি ॥ ২৮ ॥ 

নৈগমগ।নবিনোদা, রক্ষাশ্রিত * গ্রহ্থাদাঃ | 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে। 

নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৯ ॥ 

অঅন্মনবাঙ্গ | হে নিগমগানে আনন্দসম্পন্ন (লবকুশের রাঁমায়ণ-গাঁলে 

আনন্দিত, অথব! সামগানে আনন্দিত ), হে প্রহলাদ-রক্ষক, হে নারায়ণ নাগারণ'"* 

ইত্যাদি ॥ ২৯ ॥ 

ভারতযতিবরশঙ্কর নামানৃতমখিলাস্তর | 
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে । 

শারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩০ ॥ 

ইতি নারায়ণগীতি-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্। 

অন্সুাদত 1-হে নিখিল জগতের অন্তর্ধযামিন্, ( এই) নামামৃত ভারতীয় 

যতিরাজ শঙ্করের ( উচ্চারিত ), অথবা (এই ) নামামৃত ভারতীয় যতিরাঁজের মঙ্গল- 

প্র, হে নারায়ণ, নারায়ণ-**ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥ 

ইতি নারায়ণগীতি-স্তোত্র সম্পূর্ণ। 

* প্রক্ষুহত” ইতি কচিৎ পাঠঃ | 



কৃষ্কাউক। 
শিয়াশ্লিক্টো বিষুঃঃ স্থিরচগ গু রুর্বেবেদবিষয়ো, 
ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো হরিরন্রহ স্তাজনয়নঃ | 

গদা শঙ্বী চক্রী বিমলবনমালী স্থিররুচিঃ, 

শ্ররণ্যে লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ঠোইক্ষিবিষয়ঃ ॥ ১ ॥ 
অন্মুবা্গ ।-_যিনি 'চরাচপ সকলের গুরু; ধিনি বেদপ্রতিপাগ্য, যে বিষ 

সর্বদা পক্ষী কর্তৃক আলিঙ্গিত আছেন, ধিনি বুদ্ধির সাক্ষী অর্থাং সকলের জন্তর্যামী, 

যিনি অন্ুরগণের হস্তা, ধাহার নয়ন পদ্মদলের ন্যায় শৌভমান, যিনি শঙ্খ, চক্র ও 

গদাধারী, ভিনিঃঘ্রিমল বনমাল! ধারণ করেন, ধীহার উদ্জঞবল দীপ্তি কখনও তিরো- 

হিত হর না) ধিনি কলের শরণা ও ত্তিভুবনের ঈশ্বর) সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর 

হউন ॥ ১ ॥ 

যতঃ সর্ববং জাতং বিয়দনিলমুখ্যং জগদিদং, 

স্থিতো নিঃশেষং যোহবতি নিজস্্রখাংশেন মধুহ। | 

লয়ে সর্ববং ন্বম্মিন হরতি কলম যন্ত্র সবিভুঃ, 

শরণ্যে। লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোইক্ষিবিষয়ঃ ॥ ২ ॥ 
অন্যুবাচ্গ ।-- স্থ্টিকালে) ধাহা হইতে আকাশ ও বাযুপ্রমুখ সমগ্র 

জগং উৎপর হইয়াছে, স্থিতিকালে যিনি নিজসুখাংশ ভ্বাা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পালন 

করিতেছেন, যিনি মধুদৈতাকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি প্রলয়কালে বিশ্বাস্তনিহিত 

আত্মশক্তির সহিত আপনাতে সকল বিলীন করেন, যে বিষুণ নকলের শরণ ও 

ব্রিলোকের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ২ ॥ 

অনুনায়ম্যাদৌ যমনিয়মমুখ্যেঃ স্বকরণৈ- 
নিরুধ্যেৰং চিত্ং হৃদি বিলয়মানীয় মকলম্। 
যমীডাং পশ্যন্তি প্রবরমতযে। মায়িনমসৌ, 

শরণ্যে! লোকেশো! মম ভবতু কৃষ্তোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৩॥ 
অসন্মুব্বা্গ ।-_শ্রেষ্টমতি মুনিগণ প্রথমতঃ প্রীণসং্যম করিয়! যমনিয়মাদি 

সাধনপূর্ববক ইন্দরিয়গ্রাম নিরোধ করত চিত্ত বিলয় করিয়া ষে ব্রিলোকপুজা মায়াময় 

বিষু$কে দর্শন করিতেন এবং ধিনি সকলের শরণা ও ত্রিলোকের ঈখর? সেই কষ 

আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৩॥ 
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পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যো৷ ষময়তি মহীং বেদ ন ধরা, 
যমিত্যাদ্দ বেদে বদতি জগতামীশমমলম্ | 
নিযন্তারং ধ্যেয়ং মুনিস্থরনৃণাং মোক্ষদমসৌ, 

শরণ্যে। লোকেশে। মম ভবতূ কৃষ্ণোহক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৪ ॥ 

অন্যুববাদগ _পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া যিনি মহীমগ্ডল নিয়মিত করিয়া 

থাকেন, কিস্ক পৃথিবী ধাহাকে জানে না, ইতাদি মর্ম্মের 'যঃ পৃথিধাং ভিষ্ঠন। 

ইত্যাদি ঈন্দর্তে শ্রুতি (বৃহদারণাক ) ধাহার মহাত্মা কীর্ভন করেন, ধিনি জগতে 

অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া কথিত আছেন, যিনি অমল অর্থাৎ সর্বপ্রকার দোষশৃন্ত, 

ধিনি সকলের নিয়স্তা, মুনিগণ, দেবগণ ও রাজগণ ধাহাকে নিয়ত ধ্যান করেন, দ্িনি 

সকলের মোক্ষদাতা, যিনি সকলের আশ্রয়, দেই ভ্রিলোকপতি ভগবান্ কৃষ্ণ 

আমান নয়নগোচর হউন ॥ ৪ ॥ 

মহেন্দ্রাদিদ্দেবো জয়তি দ্িতিজান্ যস্য বলতো, 

ন কম্ত স্বাতন্ত্্যং কচিনপি কৃতৌ যগুকৃতিষবতে | 
কবিদ্বাদের্গববং পরিহরতি যোহসৌ বিজযিনঃ, 

শরণ্যে। “লাকেশো মম ভবতু রুষ্টোহক্ষিবিময়? ॥ ৫ ॥ 
অআস্তন্লাল ।--ধাহার বলেই মহেন্দ্রাদি দেবগণ দাননদিগকে জয় করিয়া 

গাকেন, বাহার চেষ্টা বাতিরেকে কোন কালেও কোন কার্ষো কাহারও স্বাতস্ত্রা নাই, 

বাহার শক্কিসাহাষা ভিন্ন জগতে কেহ কোন কার্ধ্যই স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিতে 

সমর্থ হয় না, যিনি দিগৃবিজরী পণ্ডিতবর্গের কবিত্বাদি-জনিত গর্ব্ব হরণ করেন, যিনি 

জগতের আশ্রয় ও ব্রিভুবনের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৫ ॥ 

বিনা যন্ত ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং শৃকরমুখা 

বিনা যন্ত জ্ঞানং জনিম্তিভয়ং যাতি জনতা । 

বিনা ঘন্য স্থৃতা। কমিশতজনিং যাতি স বিভূঃ 

শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ঠোহক্ষিবিষয়? ॥ ৬ ॥ 
আঅত্তুাঙ্গ |--ধাহাকে ধান না করিলে সকল লোক শৃকরাদি পশুত্ব প্রাণ 

হয়, হাহার জ্ঞান বাতিরেকে লোক সকল কেবল জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে 

ধাঞ্ছাকে শ্মরণ না করিলে প্রাণিগণ শত শত জন্ম কমিযোনি প্রাপ্ত হয়, যিনি সকলের 
আশ্রয় ও ভ্রিলোকের অহ্িতীয় অধীশ্বর, সেই কষ আমার নয়দ-গোচর হউন ॥ ৬ 
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নরাতক্কোততন্কঃ শরণশরণে। ভ্রাস্তিহরণো, 

ঘনশ্ঠামো রামে। ব্রজশিশুবয়ন্যোই্জ নসখঃ | 
বযন্তৃভূতানাং জনক উচিতাচারসখদ? 
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ঠোইক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৭॥ 

অনন্ুন্াচ্চ ।--যিনি নরগণের ভীতি হরণ করেন, যিনি রক্ষকের রক্ষক 

সম্পাদন্ত করেন, যিনি জগতের ভ্রান্তি হরণ করেন, ধিনি নবঘনের নায় শ্তামকলেবর, 

যিনি রামরুপে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, ধিনি ব্রজবালকিগের বয়স্য, যিনি অঞঙ্জুনের 

সখা, যিনি নিজে ( ইচ্ছাবশে ) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ ষিনি সকল্রজে জনক, 

যিনি সদাচারীদিগকে যথোচিত সুখপ্রদান করিয়! থাকেন, যিনি সকলে আশ্রয় 

ও ভ্রিলোকের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হ্টন ॥ ৭ ॥ 

ঘা ধর্মগ্লানির্ভবতি জগতাং ক্ষোভণকর- 

স্তদা লোকম্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতুষুগজ; | 
তাং ধাত। স্বচ্ছে। নিগম গুণগীতে। ব্রজপতিঃ, . 
শরণ্যে। লেকেশে। মম ভবতু কৃষ্ণোইক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৮ ॥ 

তন্তু ।__বখন যখন ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া জগংকে বিভ্রস্ত করিরাছে, 

তখনহ যিনি জন্মরহিত হইলেও লোকনারকরূপে আবিভূত হর ধর্মমর্যাদা 

রক্ষা করিয়াছেন, ধিনি এহ জগতে সংপণার্থমাত্রের বিধানকত্তা, যনি সর্ববিকার- 

শূন্য, নিগমাদি শাস্ত্রে যাহার গুণগান বর্ণিত আছে, সকলের আশ্রয় ত্রিলোকেশ্বর 

সেহ ব্রজেষ্বর রুষ্খ আমার নয়নগোচর হউন ॥৮॥ 

ইতি হরিরখিলাস্মারাধিতঃ শ্করেণ, 
শর্মতবিশদগুণোহসৌ মাতৃমোক্ষার্থমান্যঃ | 
যতিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবির্ববূব, 
স্বগুণরৃত উদ্দারঃ শঙ্খচক্রাবজহত্তঃ ॥ ৯ ॥ 

ইতি কৃষ্ণাউকং সম্পুর্ণম্। 
অন্যুবাঙ্গ ।-_পরিব্রাঞ্রকবর প্রীশক্করাচাধ্য মাতার মোক্ষের নিমিত্ত উক্ত 

প্রকারে নিখল জগতের আত্ম। শ্রুতিবণিত গুণসম্পন্ন আদিপুকুষ হরির ( তব হবার! ) 

আরাধন! করিলে, তিনি নিজগুণন্কত দেহ্ধারণ পূর্বক শঙ্খ, চক্র, (গদা) প্প 

হস্তে যুক্ত উদাররূপে সেই যতিরাজের সমক্ষে আধিস্ৃত হইলেন । 
ইতি কৃষ্কাষ্টক সম্পৃ। 



গোবিন্দাউকম 

সত্যং জ্ঞানমনস্তং নিত্যমনাকাশং পরমাকাশং 

গোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্গণ- ** লোলমনায়াসং পরমায়াসমূ। 
মায়াকল্পিত-নানীকারমনাকারং ভূবনাকারং 
কা গা-নাখমনাথং প্রথমত গোবিন্দং পরমানন্দমূ ॥*১ ॥ 

অন্তুাদ যিনি নতা, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত; যিনি নিতা, অনাকাশ 

( আকাশ নহেন) ও পর্মাকাশ ( পরমব্যোম ); যিনি গোষ্ঠ প্রাঙ্গণে ধাবিত 

হইবার জন্য চঞ্চল, কিন্তু আয়াসহীন এবং পরম আয়াস ( পরমশক্তিস্বরূপ )) 

যিনি স্বরং নিরাকার, কিন্তু নাগাশক্তিযোগে অসংখ্য আকার শ্থাষ্টি করিরাছেন, 

অথচ বিশ্বরূপ ; যিনি পৃথিবী ও লক্ীর নাথ (লক্ষী ৪ পৃথিবী উভয়েই বিষু- 

পর্ধী) ও স্বরং অনাথ (ধাহার নাথ কেন নাই, থে হেতু তিনি সর্বেশ্বর ), সেই 

পণমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ১ ॥ 

মৃতস্রাম্সীহেতি ঘশে দাতাড়ন-শৈশব-সন্ত্রাসং 

ব্যাদিত-বক্তালোকিত-লোকালোক-চতুর্দশ-লোকালিম্। 

লোকত্র ব-পুর-মুলস্তস্তং লোকালোকমনালোকং 

লোকেশং পরমেশং এরণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ২॥ 

ভব্জখালক 47 খানে মুর্তিকা ভক্ষণ করিতেছ” এই প্রকাগ যশোদধাকত 

ভঙ্খসনে শৈশবে যিনি সন্ত্রস্ত হয়েন ও (তিনি যে মুত্তিক! ভক্ষণ করেন 

নাই, ইন্ভা দেখাইবার জন্য যশোদাবাক্যে ) মুখবাদান করিয়া (তন্মধ্যে) 

€লোকালোক পর্বতসহ চতুর্দশ ভূবনশ্রেণী প্রদর্শন করিরাছিলেন, যিনি ত্েলোকা- 

রূপ প্রাসাদের মুলন্তস্ত, লোকালোক অর্থাৎ নসর্বলোকপ্রকাশক অথচ 

অনালোক (অনৃম্ত )১ সেই লোকনাথ পরমেশ্বর পরমানন্দ গোবিন্দকে 

গ্রণাম কর। 

[ ব্যাদিতপদগাধনং বথা, খ্যাা ইতি ব্যাদানার্থকং কৃত্প্রতায়নিষ্পক়পদম্, 
ব্যাদা, সঞ্জাতান্তেতি তারকাদিত্বাদিতচ-প্রতাযেন ব্যাদদিতমিতি পিদ্ধম্ ] ২ ॥ 
বিটি বা 

* “্রিজণ” এই স্থলে “পিষ্ঘণ” এই পাঠ বালীবিলান মুজিত পুস্তকে আদ্ে 
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ত্রৈবিষউপরিপু-বীরত্্ং ক্ষিতিজ্বরস্থং ভবরোগস্মং 

কৈবল্যং নবনীতাহারমনাহারং ভূবনাহারম্। 
বৈমল্যম্ফুটচেতোবৃত্তি-বিশেষাভাসমনাভাসং 

শৈবং কেবলশাস্তং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৩ ॥ 

ভ্স্কর-্লীদ্ক 1 যিনি স্বর্গবাসিগণের বৈরি বীরদিগকে নিহত করেন, যিনি 

ভূভার হরণ করেন, যিনি ভবরোগবিনাশী ও সাক্ষাৎ কৈবল্যন্বর্ূপ যিনি নব- 

নীতাহার ( বস্তলীলায় নবনীত-ভোজন ধাহার বিশেষ কার্ধ্য ), অনাহার$ নিক্ষি, 

নিরাকার চিন্মাত্রের আহার থাকিতে পারে না) ও ভুবনাহার ( বিশ্বগ্রাসী ). 

নৈর্মদলা ( বিশদ চিত্তবৃত্তিবিশেষে ) যিনি প্রতিভাসিত হয়েন, অথচ ধাহার আভাস 

( মিথ্যাঙ্ঞান ) নাই, সেই কেবল শান্ত শিবময় পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম 
কর ॥৩ ॥ 

গোপালং প্রভুলীলা-বিগ্রহ-গোপালং গোকুলপালং *% 
গোপীখেলন-গোবদ্ধনধ্বতি-লীলা-লালিত-গোপালম্। 

গোভিনিগদিত-গোবিন্দ-স্ফুট-নামানং বহুনামানং 

গো-ধী-গোচর-দুরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দন্ ॥ ৪ ॥ 

অসন্নুব্বা্গ ।__( ভূভারহরণ দ্বার) যিনি গো অর্থাৎ পৃথিবীকে রক্ষা 

করিয়াছেন, প্রাভবলীলায় যিনি গোপাল-বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন ( গোপাল- 

রূপে অবতীণ ভইয়াছেন ), যিনি গোকুলরক্ষক ( নন্দের পূর্ববস্থান *গোকুল” 

ইহা গোকুলনগর, গোকুলপুর ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ ছিল, গোরক্ষক ও কুন 

রক্ষক ইহা অর্ান্তর ), গোপীগণের সহিত ক্রীড়া ৪ গোবদ্ধন ধারণ প্রভৃতি 
লীলার গোপাণদিগকে (গোপ ও গোপীগণকে ) নিনি লালন করিয়াছেন, ধাহাণ 

“গোবিন্দ” এই প্রমিদ্ধ নাম সুরভি প্রভৃতি গোবুন্দেরই কথিত, সেই গো, অর্থাৎ 

বাক্য এবং ধী (বুদ্ধি) গোচরের দূরস্থ পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণান কর। 

[ বিশেষ কথা-_বসুদেব, জন্মের পরেই -ভ্রীকষ্ণজকে যে নন্দালয়ে রাখি! 

আসিয়াছিলেন, সেই নন্দালক্ব “গোকুলে” ছিল। "গোকুল্গ্রাম এখনও 

বর্ধমান আছে, উহ! বুন্দাবনের অপর পারে,। পৃতনা-তৃণীবর্ত-বধ, যমলার্জুনভপ্গ 

এই স্থানে হইয়াছিল ] 9 ॥ | 

* “কুলগোপালং” ইহা বাণীবিলাস মুঞ্রিত পুস্তকে পাঠ । 

১ম-১৮ 
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গোগী-মগুল-গ্োষ্ঠী-ভেদং ভেদাবস্থমভেদাভং 
শশ্বদূ-গোথুর-নিধূতোদ্গতধূলীশ্খুসর-সৌভাগ্যম ৷ 
শ্রদ্ধ'-ভক্তি-গৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিস্তিতসন্ভাবং 

চিন্তামণিমহিমানং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৫ ॥ 
অস্সুলাদক 4 বাহার এক প্রকার নৃত্যসভা গোপীমণ্ডল ভ্বার৷ সম্পন্ন 

হয়, ভেদাবস্থাতেও ধিনি অভেদপ্রভ, অনবরত গোখুরক্ষেপ-সমুদগত-ধুলি-ধুসরতা 
দাহার লৌনদর্যের সহিত সম্বন্ধ, শ্রদ্ধাভক্তিযোগে ধাহার নিকট হইতে আনন্দ 

গ্রহণ করা বায়, বাহাকে চিত্তা করিলে সগ্ভাব প্রাপ্ত হওয়। যায়, ধাহার মহিগাই 

সাক্ষাৎ চিস্তামণি, সেই পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৫ ॥ 

ম্নান-ব্যাকুল-যোধিদ্বস্ত্রমুপাদায়াগমুপারূঢ়ং 

সন্প্রেপ্নন্তী % রধ দিগ্বস্ত্া দাতুমুপাকর্ষস্তং তাঃ। 

নিধৃতিদ্ধয়শোক-বিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরস্তঃস্থং 
সভামাত্রশরীরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৬ ॥ 

অন্যুব্বাঙ্গ 1 যিনি ন্নানে আদক্ত রমণীগণের বস্ত্র লইয়া বৃক্ষারূঢ হইয়া 

ছিলেন, অনন্তর সেই 'রমণীগণ স্ব স্ব বন্তরপ্রীপ্তির অভিলাধিণী হইলে ততপ্রদানার্থ 

সেই দিগৃবসনা৷ রমণীদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সুখছঃখাদি দ্বন্ব এবং শোক- 

মোহ যিনি দূর করিয়া দেন ব! ধাহার নাই, যিনি স্বয়ং বুদ্ধ, অর্থাৎ জ্ঞানময় ও বুদ্ধির 

অন্তরে অবস্থিত, সেই সত্তামাত্রন্বরূপ পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৬ ॥ 

কান্তং কারণ-কারণমাদ্দিমনাদিং কালঘনাভাসং 

কালিন্দীগত-কালিয়শিরসি স্তনৃত্যস্তং মুহুরত্যন্তম্। 
কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষত্ং 

কালত্রয়গতিহেতুং প্রণমত গ্োবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৭ ॥ 

ভ্ম্ম্রাদ্ক 1--ধিনি কারণ-কারণ, কমনীয়-কলেবর, (সকলের ) আদি, 

অনাদি। তাহার পূর্ববর্তী আর কিছুই নাই) ও নীলমেঘবর্ণ; যিনি কালিন্দী- 

নিলয় কালিয় নাগের মন্তকে পুনঃ পুনঃ এবং সুব্ররূপে অত্যন্ত নৃত্য করিয়াছেন, 

কাল ্রাহারই স্বরূপ, অথচ যিনি স্বয়ং কালসংখ্যানের অতীত, নিখিল প্রপঞ্চের 

“ব্যাক্দিৎসন্থী” এই পাঠ বাণীবিলাদ-মুক্রিত পুস্তকে আছে। 
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আশ্রয় ও কলিদোষহারী, সেই ভূত ভবিষাৎ বর্তমান ত্রিকালে একমাত্র গতিদায়ক 

( অথবা কালন্রয়ের ব্াবস্থা-হেতু ) পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৭॥ 

রন্দাবন-ভুবি বৃন্দারকগণ-বৃন্দারাধিত-বন্দ্যায়াং 
কুন্দাভামলমন্দম্মের-হ্ৃধানন্দং স্থমহানন্দম্ । 

বন্দ্যাশেষ-মহামুনি-মানসবন্দ্যানন্দ-পদদ্বন্দং 
বন্দযাশেষগুণান্ধিং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৮ ॥ 

অন্যুব্বা্গ ।_ বৃন্দ! অর্থাৎ তুলমী দ্বার! বৃন্দারকগণের আর্াীধিত ও 
বন্দনীয়, বৃন্দাবনভূভাগে কুন্দকুন্থমকান্তি স্বচ্ছ মন্দ হান্তে যিনি স্থধাজনিত 

আনন্দ সম্পদন ধরেন, গোপরাজ নন্দ ধাহার জন্য মহামহিমসম্পন্ন হইয়াছেন, 

ব্দনীয় নিখিল মুনিমানস ধীহার চরণধুগলবন্দনায় একা গ্র, অভিনন্দনীয়) দকল- 
গুণসাগর সেই পরমানন্দ গোবিন্দকে প্রণাম কর ॥ ৮ ॥ 

গোবিন্দাষ্উকমেতদধীতে গোবিন্দাপিতচেতা৷ যো, 
গোবিন্দাচ্যুত মাধব বিষে গোকুলনায়ক কৃষ্ণেতি। 
গোবিন্দাজ্বি-সরোজধ্যান-স্থধাজল-ধোৌত-সমস্তাঘো 
গোবিন্দং পরমানন্দাম্বৃতমন্তস্থং স তমভ্যেতি ॥ ৯ ॥ 

ইতি শ্রীমতপরমহংস-পরিব্রাজকা চাধ্যস্ত 'ীগোবিন্দ- 
ভগবংপুজ্যপাদশিষ্যস্ত শ্রীমচ্ছস্কর-ভগবতঃ 

কৃতৌ৷ গোবিন্দাউকং সম্পূর্ণমূ। 

অন্যুশ্বা্গ ।--যে ব্যক্তি “হে গোবিন্দ, অচ্যুত, মাধব, হে বিষ? 

গোকুলনারক, কচ,» এই বলিয়া গোবিন্দে চিত্ত অর্পণ পুবক এই গোবিন্দাষ্টক্ 
পাঠ করে, তাহার সমস্ত পাপ, গোবিন্দচরণকমলধ্যানরূপ স্ুধা-সলিলে ধৌত 

হইয়া যায়, সেই ব্যক্তি অন্তরে (সদা ) অবস্থিত পরমানন্দামৃতস্বরপ তৎপদার্থ 

গোবিন্দকে লাভ করে ॥৯॥ 

ইতি জ্রীভগবচ্ছস্করাচার্ধ্য-বিরচিত 

গোবিন্দাষ্টক সম্পূর্ণ। 



জগন্নাথাষটকম্ 

কদাচিৎ কালিন্দী-তট-বিপিন-সংগীত-ক বরে! 

মুদাভীরী- % নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ | 
রমা-শস্তৃ-ব্রন্মামরপতি-গণেশাচ্চিত-পদো 

জেগনাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতৃ মে ॥ ১॥ 

জন্ঞুক্খাদ্ক /-ধিনি কোন সময়ে যমুনাতীরবিপিনে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত 

করিয়াছিলেন, সানন্দে গোপীগণের মুখকমল-আম্বাদ গ্রহণে ঘিনি মধুকর) ধাহার 

চরণধূগল লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্া, ইন্দ্র ও গণেশের দ্বারা অচ্চিত, সেই স্বাদী জগন্নাথ 

যেন আমার নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ১ ॥ 

ভূজে সব্যে বেণুং শিরমি শিখিপিচ্ছং কটিতটে 
ছুকুলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং চ বিদধৎ। 
সদ] প্রীমদ্বুন্দীবনবনতিলীলাপরিচয়ো 

জগন্নাথ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ২॥ 

অল্পুন্্াদ্ত /--যিনি বামহন্তে বেণু, মস্তকে মমুরপিচ্ছ, কটিতটে ভুকুণ 

(ক্ষৌম বস্ত্র বা হুক বস্ত্র), এবং নয়নপ্রান্তে সহচরব্ের প্রতি কটান্গ লইয়া 

আছেন, সর্বদাই শ্রীমদ্বুন্নানবাসলীলার বীছার পরিচর, সেই স্বামী ওগন্নাথ 
যেন আমার নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ২ ॥ 

মহান্তভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীল-শিখরে 

বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা। 

স্থভদ্রো-মধ্যস্থঃ সকল-স্বর-সেবাবসরদো 

জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবতু মে ॥ ৩॥ 
 অন্সুত্বাদ্ -ধিনি মহাঁসাগরতীরে স্মুবর্ণমনোহর নীলাচলশিখরে 
বলশাল ভ্রাতা বলভদ্র সহ, মধাস্থলে স্ুভদ্রাকে রাখিয়া প্রাসাদের অভ্যন্তরে 

* "মুদ] গোগী” ইহ। বাণীবিলাদ পুস্তকে মুক্রিত পাঠ। 
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বাম করতঃ সকল দেখতার সেবা করিবার অবসর প্রদান করিতেছেন, সেই স্বামী 

জগন্নাথ যেন আমার নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ৩ ॥ 

কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরচিরো 

রম! বাণী-সোম-স্ফুরদমল-পন্মোদ্ভব-মুখৈঃ | 
ভরেন্দৈরারাধ্যঃ শ্রতি-গণ-শিখোদগীত-চরিতো * 
জগন্নাথ; স্বামী নয়ন-পথ-গামী ভবভু মে ॥ 8 ॥ 

অন্মববা্গ ।-_যিনি কুপাসিন্ধু, সজলজলদাবলি-মনোহর, এধং লক্ষ্মী, 
সরম্বতী, সোম ( উমাসহা় শিব, অথবা চন্দ্র) এবং উজ্জল নির্্মলমুত্তি পদন্মঘোনি 

প্রভৃতি দ্রেবপ্রধ্নগণের আরাধা, বাহার চরিত্র বেদান্তবর্ণিত সেই স্বামী ভগন্নাথ 

যেন আমার নয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ৪ ॥ 

রথারূটো গচ্ছন্ পথি যিলিতভূদেবপটলৈঃ 
স্তৃতিপ্রানুর্ভাবং প্রতিপদগ্রপাকর্থ্য সদয় । 
দয়ীসিদ্ধুরববন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুন্ততয়া 

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥€॥ 

অন্পুল্রাল্ক 1--যিনি রথারোহখে গমন করিবার সময়ে পথে সমবেত 

ব্রাঙ্গণমগুলীর উচ্চারিত স্তোত্র 'প্রতিপদে শ্রবণ করিয়! সদয় হয়েন, অর্থাং 

গমনবিত্ব বিধবপ্ত করেন, সেই লক্্ী-সম্মিলিত দরাসি্ধু সর্ববজগন্বদ্ধু স্বামী জগন্নাথ 

যেন আমার লয়নপথে পতিত হয়েন ॥ ৫ ॥ 

পরে! বহাপীড়ঃ % কুবলয়দলোফুল্লনয়নে 

নিব।ণে৷ নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোইনস্তশিরসি | 
রসানন্দে। রাধাসরসবপুরালিঙ্গন-সথখো 

জগন্নাথ; স্বামা নয়নপথগামী ভবতু মে ॥৬॥ 
অন্যুক্বা্গ ।-_যে পরাৎপর, বর্থাপীড় অর্থাৎ শেখররূপে মযুরপিচ্ছকে 

ধারণ করেন, বাহার আনন্দোহকুষ্লা নয়ন পদ্মপলাশসদৃশ ; বাহার নিবান নীলা 

চলে, এবং চরণধুগল অনস্তমস্তকফে স্থাপিত) যিনি রস ও আনন্দন্ব্ূপ ; 

* শিধাগীতচরিতো।' গাঠাস্তর | 

1 পর ব্রন্মাগীড়:" ইতি বাণীৰিলাস মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ। 
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রাধিকার সরস দেহ আলিঙ্গনেই ধাহার স্থখ; সেই স্বামী জগয্নাথ যেন আমার 
নয়শপথে পতিত হয়েন ॥ ৬ ॥ 

ন বৈ প্রার্যং রাজ্যং ন চ কনকতা-ভোগবিভবে 
ন যাচেহহং রম্যাং নিখিলজনকাঁম্যাং বরবধূষ্ । 
স্না যাচে & কালে প্রযখপতিনা গীতচরিতো 
জগন্নাথ; স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥ 

তঅন্যন্াচ্গ ।- রাজ্য আমার প্রার্থনীয় নহে, স্ুবর্থময় ভোগ্য বৈভবও 

প্রার্থনীয় নহে, আনি নিখিলজনস্পৃহণীয়া রমণীরা বরস্ত্রীও যাজ্ঞ1! করি না) 
শিবগীতচরিত স্বামী জগন্নাথ যেন সময়ে আমার নয়নপথে পতিত হস্নে. ইহাই 

সদা যাজ্ঞা করি ॥ ৭ ॥ 

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং স্থরপতে 

হর ত্বং পাপান।ং বিততিমপরাং যাদদবপতে। 

অহো৷ দীনানাথং নিহিতমচলঃ এ পাতুমনিশং 
জগন্নাথ; স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥ 

ইতি শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজ কাচার্য্যস্ 

শ্ীগোবিন্মভগবৎপুজ্যপাদ-শিষ্যস্ত 
শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ 

জগন্নাথাষ্টকং পূর্ণম্ | ণ* 

অন্পুন্বাচক $-_হে দেবপ্রধান! (আমার ) অসার সংসার দ্রুত হরণ কর, 
হে বাদদবপতে ! (আমার ) পাপরাঁশি অত্যধিক (হইলেও ) তাহা হরণ কর; 

আহা! আত্ম-সমর্পিত দীন ও অনাথ জনকে সতত রক্ষা করিবার জন্ত অচল 

ভাবে স্থিত, সেই স্বামী জগন্নাথ যেন আমার নয়ন-পথের পথিক হয়েন ॥ ৮ ॥ 

ইতি ভ্রীভগবৎ-শঙ্করাচার্ধ্যকৃত জগন্নাথাষ্টক সম্পূর্ণ । 

*সদ1 কালে কালে” এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে। 
1 “নিহিতমচলং” এই পাঠ বাণীবিলাস মুদ্রিত পুস্তকে আছে। 
4 এই জগন্পনাথাষ্টক প্রীচেতন্কদেবকৃত ইহ! বাজ লায় প্রসিদ্ধ | 



অচ্যতাকম্ । 
শ্রীগণেশায় নমঃ । 

'অদ্ট্যতাচ্যুত হরে পরমাত্মন্, রাম কৃষ্ণ পুরুষোততম বিষ্ঠো। 
বাস্থদেব ভগবন্ননিরুদ্ধ, ভ্রীপতে শময় ছুঃখমশেষমূ ॥ ১॥ 

জন্সুাদ /-হে অচ্যুত! তুমি অবায়, হে হরে! তুমি পরমাত্থা, 
তুমিই রাষ্্ তুমিই কৃষ্ণ, হে বিষে! ! তুমিই নকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ । হে বাসুদেব! 

হে অনিরুদ্ধ | হে শ্রীপতে ! তুমি মদীয় অশেষ দুঃখের শাস্তিবিধান কর॥ ১ ॥ 

বিশ্বমঙ্গল বিভে। জগদীশ, নন্দনন্দন নৃসিংহ নরেন । 
মুক্তিদায়ক মুকুন্দ মুরারে, শ্রীপতে শময় ছুঃখমশেষম্ ॥ ২॥ 

অসন্নুবাহ্গ ।-_হে বিভে। ! তুমি জগতের কল্যাপ-দাধন কর, হে জগদীশ! 

হে নন্দনন্দন। হে নৃসিংহরূপিন্। হে নরেন্দ্র! তুমি ভক্তজনের মুক্তিবিধান কর। 
হেমুকুন্দ! হেমুরারে! হে শ্রীপতে। তুমি আমার অশেষ ছুঃখের শাস্থি- 

বিধান করিয়। দেও ॥ ২ ॥ 

রামচন্দ্র রঘুনায়ক দেব, দীননাথ ছুরিতক্ষয়কারিন্। 

যাদবেন্দ্র যছ্ুভূষণ যজ্ঞ, উ্ীপতে শময় ছুঃখমশেষম্ ॥ ৩ ॥ 

আন্না /-হে দেব! তৃমি রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইদ্বাছ, (অতএব) 

তুমিই রঘুবংশের অধিনায়ক, তুমি দীনব্যক্তির আশ্রয়, তুমি ভক্তবৃন্দের ছুষ্কৃতি 
ক্ষয় কর, তুমি যাঁদবগণের ইন্্রন্বরূপ, যছুবংশের অলঙ্কার এবং তুমি যজ্ঞরগ 

ধারণ করিয়াছ। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ ছৃঃখের শীস্তিবিধান 
কর।॥ ৩॥ 

দেবকীতনয় দুঃখদবাগ্নে, রাধিকারমণ রম্য-সুমূর্তে। 
ছুঃখমোচন দয়ার্ণৰ নাথ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৪ ॥ 

অন্যুন্বাঙ্গ ।_হে দেব! তুমি দেবকীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি 

মানবগণের ছুঃখকাননের, অগ্রিশ্বরূপ। হছে রীধিকায়মণ ! তোমার মূর্ঠি অতি 

নু ৪ শ্ঃ রা 

2 ৮ পর 
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মনোহর। হে নাথ! তুমি সকলের ছুঃখমৌচন কর, তুমি ক্লুপাপাগর | ভে 

/ শ্ীপতে ! তুমি আমার অশেষ ছুঃখের শাস্তিবিধান কর ॥ ৪ ॥ 

গোপিকাবদনচন্দ্রচকোর, নিত্য নিগুণ নিরপ্জন জিষ্ো। 
পূর্ণরূপ জয় শঙ্কর শর্বব, শ্রীপতে শময় ছুঃখমশেষমূ ॥ ৫ ॥ 

অন্মুল্লাদ্ক 1--হে দেব! তুমি গোপিকা-মুখশশধরের চকোরম্বরূপ। 

তুমি ত্রিগুণাতীত, নিতাঃ নিরঞ্জন) ভূমি জরশীল, পূর্ণবদ্ধ ; তুমি সকলের 

কল্যাণবিষ্ভান কর; তুমি সংহারকর্তা, তোমার জদ্ন হউক, “হে শ্রীপতে ! 

তুমি আমার অশেষ ছুঃখের শীস্তিবিধান করিয়া দাও ॥ ৫॥ 

গোকুলেশ গিরিধারণ-ধীর, যামুনাচ্ছতটখেলন বার। 

নারদাদিমুনিবন্দিতপাদ, প্রীপতে শময় ছুঃখমশেষম্ ॥ ৬ ॥ 

ন্ঞুলাদক হে দেব! তুমি গোকুলের অধিপতি, গোবদ্ধান পর্বত ধারণ 

করিয়াও অচলভাবে খিরাজজিত ছিলে, তুমি যমুনার নির্মল তটভূমে ক্রীড়া করিয়। 
থাক এবং তুমিই জগতের অদ্বিতীয় বীর । নারদাদি মুনিবুন্দ সর্বদ। তোমার পাদ. 

পদ্ম সেবা করিতেছেন । হে প্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ ছূঃখের শান্তি কর ॥ ৬॥ 

দ্বারকাধিপ দুরূহ গুণান্ধে, প্রাণনাথ পরিপূর্ণ ভবারে। 
জ্ঞানগম্য গুণসাগর ভূমন্, ভ্রীপতে শময় ছুঃখমশেষম্ ॥ ৭ ॥ 

ভন্মজীদ হে দেব! তুমি দ্বারকাপুরীর অধিনায়ক, তুমি তর্কপথে 

অজ্দ্েয়। তূমি গুণের সাগর, তুমি প্রাণনাথ ও পূর্ববতরহ্স্বরূপ, তুমি মানবের সংসার 

বিনাশ কর। হে ভূমন্! তুমি একমাত্র জ্ঞানের গোচর এবং তুমি ত্রিগুণনদীর 

তিরোধানস্থান, হে শ্রীপতে, তুমি আমার অশেষ দুঃখের শাস্তিবিধান কর ॥ ৭ ॥ 

দুষ্টনির্দমন দেব দয়ালে।, পন্মনাভ ধরণীধর ধীমন্। 
রাবণান্তক রমেশ মুরারে, ভ্রীপতে শময় ছুঃখমশেষম্ ॥ ৮ ॥ 

অন্যুহ্বাচ্গ £_হে দেব! তুমি ছু্গণের নিঃশেষদলন কর, তুমি অতিশয় 
কপালুঃ হে পদ্মনাত ! তুমি অনন্তরূপে বনুমতী ধারণ করিয়াছ, তুমি সর্ববুদ্ধির 
আধাম্ঃ তুমি রাবণের সংহারসাধন করিয়াছ, হে রমেশ! হে মুরারে! হে 
শ্রীপতে ! তুমি আমার অশেষ হুঃথের শাস্তিবিধান কর ॥ ৮॥ 
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অছ্যতাষ্টকমিদ্ং রমণীয়ং নিশ্মিতং ভবভয়ং বিনিহস্তঘ্। 
যঃ পঠেদি বিসয-বৃত্বি-নিবৃত্তি-জন্ম-ছুঃখমখিলং স জহাতি ॥৯। 

ইতি শ্রীমৎ্পরমহংস-পরিব্রাজকা চার্য্যস্য 
শ্রীগোবিন্দভগবগপুজ্যপাদ-শিষ্যস্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগব্তঃ কৃতাব- 

চ্যতাষ্উকস্তোত্রং সমাপ্তমূ। 
অন্মক্যাচ্চ 1 ভগবান্ শক্করাচার্ঘয ) সংসারদুঃখসংহারার্৫থ পরম রমণীয় এই 

'অচাতাষ্টকস্তোতি প্রণয়ন করিয়াছেন | যিনি এই স্তোত্র পাঠ করেন, কর্তনি বিষয়- 
তোগবাসনায় নিবৃন্ধ হইয়া অখিল জন্মছঃথ পরিহারে সমর্থ ভয়েন ॥ ন॥ 

ইতি অচ্যুতাষ্টকস্তোত্র সমাপন । 

অন্যবিধ অচ্যুতাষ্টক | * 
অচ্যুতং কেশবং রাম-নারায়ণং 

কষ্৫-দামোদরং বাস্থদেবং হরিমৃ। 

শ্রীধরং মাধবং গোপিকাবল্লভং 

জানকী-নায়কং রামচন্দ্রং ভজে ॥ ১ ॥ 
অন্ভ্র-্বাচ্ক ।--€ যিনি ) অদ্ভুত, কেশব, রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণ, দামোদর, 

বাসুদেব হরি ; ( ধিনি) গ্রীধর, মাধব, গোপিকাবল্পভ, জানকীনায়ক, প্রীরামচন্্ ; 

(তাহাকে ) ভজনা কৰি ॥ ১ ॥ 

অচ্যুতং কেশবং মত্যভামা-ধবং 

মাধবং শ্রীধরং রাধিকারাধিতমৃ। 
ইন্দিরামন্দিরং চেতস! সুন্দরং 

দেবকীনন্দনং নন্দজং সন্দধে ॥ ২॥ 
অন্মুত্বীদ্ ।-ধিনি কখনই চ্যত হয়েন না,_ধিনি ক ্রহ্ধা), ঈশ (শিব) 

তে সি শী পা সাপ পরব সত পপ ০৬ 

* অস্তিম ক্লোকে 'কর্তৃ বিশ্স্তরম্ত পাঠ বহু বেশে প্রচলিত, তাহা হইলে এই অযতাষ্টক 
বিধস্তর়রচিতউ, শব্ষরাচাধারচিত নহে, বিফ নাম-প্রাচুধা দর্শনে এ বিশ্বস্তর শচীনগান বিখস্তর। 
ইছাই বনে হয়। কিন শন্বররচিতনপে প্রসিদ্ধ বিধায় ইহা এই স্থানে সন্গিবেশিত হইল। : 

১৯মম"১৯ 
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এবং ব ( বাধু-বরুণ-স্বরূপ ), যিনি সত্যভামা-পতি। মধুবংশে ধাহার জগ্মা, অত্যন্ত 

৮ হরন্র্ধ্য বাহাতে বর্তমান, রাধিকা! ধাহাকে আরাধনা করিয়াছেন, লক- নিকেতন, 

সেই দেবকীগর্ভজাত স্থন্দর নন্দ-নন্দনকে হৃদয়ে মিলিত করি ॥ ২ ॥ 

বিষঞ্বে জিঞ্চবে শখ্খিনে চক্রিণে 

রুক্িণী-রাগিণে জানকী-জানয়ে | 

বল্পবী-বল্লভায়াঙ্চিতায়াত্মনে 

কংস-বিধ্বংসিনে বংশিনে তে নম ॥ ৩ ॥ 

অন্তর াদ্ক /-( যিনি) বিষণ, জিষু। শঙ্খ-চক্র-ধারী, কক্সিণীর অন্থরক্ত, 

জানকীপতি, গোপীবল্লভ ; (ধিনি) অর্চিত (সর্বলোকপুজিত 9 আত্ম! ( পর- 

মাত্বা ), সেই কংসবিধ্বংদী মুরলীধর তোমাকে নমস্কার ॥ ৩॥ 

কৃষ্ণ গোবিন্দ হে রাম-নারায়ণ 

স্রীপতে বাস্থদেবাজিত শ্রীনিধে। 

অচ্যুতানন্ত হে মাধবাধোক্ষজ 
দ্বারকা-নায়ক দ্রৌপদী-রক্ষক ॥ ৪ ॥ 

অন্ন ।- হে কৃষ্ণ, গোবিন্দ, হে রাম-নারায়ণ, হে শ্রীপতে, বাসুদেব, 

হে অজিত, হে শ্রননিধে হে অচ্যুত, অনন্ত, মাধব, অধোক্ষজ, হে ্বারকানায়ক, 

তুমিই ভ্রৌপদীকে ( কৌরব-সভার লঙ্জ! হইতে ) রক্ষা করিয়াছিলে ॥ ৪ ॥ 

রাক্ষসক্ষোভিত; সীতয়। শোভিতো৷ 
দণ্ডকারণ্য-ভূ-পুণ্যতা-কারণমূ্। 

লক্ষমণেনান্থিতো বানরৈঃ সেবিতো- 
ইগস্ত্যসংপুজিতে। রাঁঘবঃ পাতু মাম ॥ ৫ ॥ 

অবন্ুবা্গ ।-ধিনি রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করত সীতাবিবাহের পর সীতা ও 
লক্ণসহু দণ্ডকারণ্যতৃমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন, রাক্ষসকৃত ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়! 
বাঁনরগণের সেবায় নীতাসহ শোভ। প্রাপ্ত হয়েন, অগস্ত্য-সপ্পূজিত তিনি আমাকে 
রক্ষা! করুত্। মা 

[ এই প্লোকে সংক্ষেপে সমগ্র রামায়ণকথা বর্ণিত হইয়াছে। রাক্ষসক্ষোতিত, 
ইহাতে অবতার-হেতুও চিত, এ জন্ত প্রথমেই এই বিশেষণ, তৎপরেই “সীতয়া 
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শোভিতঃ থাকায় রাক্ষনক্ষোভের পরেই যে সীতা উদ্ধার, ইহা সুচিত,-_স্থৃতরাং 

'রাক্ষসক্ষোভিতঃ, পদের পুনরাবৃত্তি ও ঘিবিধ অর্থ গৃহীত হ্ইয়াছে। দণ্ডকারণ্য « 

হইতে সীতা-বিট্ছেদ হওয়াতে দণ্ডকারণ্যগমন উল্লেখের পর '“লক্ষ্ষণেনাহ্বিতঃ” আছে, 
ইহাতেই সীতাহরণ সুচিত। “দগুকারণা-ভূপুণ্যতা-কারণম্ঠ এই বিশেষণের 
পূর্বে 'সীতয়া পৌঁভিত£ থাকায় তংপূর্বে লীতা-বিবাহংপ্রসঙ্গ সুচিত, এই কারণে 
&ঁ পর্রেরও আবৃত্তি দুইবার করিয়া অর্থন্ব় গৃহীত । জন্ম হইতে লীলাসমাপ্ডি 
পর্যান্ত রাতবত্ব থাকায় উহ! শেষাংশে । আর “অগন্তয-সংপুজিতঃ” উত্তরকাণ্ডের 

অগন্ত্য-সংবর্ধনা, অভিব্যক্ত | তত্ধার! রাজ্যাভিষেক সুচিত হইয়াছে ] 8 ॥ 

ধেন্ুুকারিষহানিষ্টকৃদ্ দ্েষিণাম্ 
কেশিহা! কংসহৃদ্ বংশিকানাদ কঃ। 

পৃতনাকোপকঃ সুরজা-খেলনে। 

বাঁলগোপালকঃ পাত মাং সর্বদা ॥ ৬ ॥ 

অসম্মুন্বাঙ্গ ।--ধিনি পৃতনা-বৈরী, ধেস্থক ও অরিষ্ট অসুরের হস্ত! যিনি 

কেশী দৈতাকে হনন করিয়াছেন, যিনি শক্রগণের অনর্থসম্পাদনে দক্ষ, সেই 

যমুনাবিহারী বংশীবদন বালগোপাল সর্বদ। আমাকে রক্ষা! করুন। [এই স্থলে 

বিশেষ কথা এই ঘে, ধেন্ুকাস্থরবধ বলরাম করিলেও শ্রীরুষ্চ-প্রেরণার় তাহ 

হওয়ায় প্রীকৃষ্ণকে ধেন্গুকাস্থরহস্তা বল! হইয়াছে, শ্ীমদ্ভাগবতেও আছে *হত্থা 
রাসভদৈতেয়ং ততবন্বংশ্চ বলান্থিতঃ |” ১। ২৬।১৪। এই রাঁসভ দৈত্যই ধেসু- 
কাস্থুর। ভাগবত ১০*। ১০১৫ অধ্যায় ভ্রষ্ব্য । জ্ীকৃ্ণের বাল্যলীলা এই 

শ্লোকে সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে ] & ৬ ॥ 

বিদ্যুন্যগ্যোতবৎ-প্রস্ফরদ্-বাসসং 

প্রাবৃড়স্তোদবৎ প্রোল্লসদ্-বিগ্রহম্। 

বন্য়। মালয়া শোভিতোরঃস্থলং 

লোহিতাজ্যি ছয়ং বারিজাক্ষং ভজে ॥ ৭॥ 

অঅবন্যুবাল ।--হাহার পরিধানবন্ত্র বিহ্যৎপ্রকাশবৎ উজ্জল, ধীহার শরীর 
বর্ষাকানীন জলধরের ষ্ভায় বিরাজমান, ১০০০০০০০০০০ অরুণ-ঢরণ- 

যুগল সেই পৃগুরীকাক্ষকে ভজন! করি ॥ ৭॥ 
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কুপ্ষিতৈঃ কুস্তলৈভ্রণজমানাননং 
রত্বমৌলিং লসগুকুগুলং গগুয়োঃ | 
হার-কেয়ুরকং কঙ্কণপ্রোজ্জবলং 

[ং শ্যামলং তং ভজে ॥ ৮॥ 

অসন্মুন্যাচ্ছ।--কুঞ্চিত কুস্তলজালে বাহার মুখমণ্ডল শৌভাসম্পর, ধাছার রদ্ধ- 
ময় ক্লিরীট ও গওধুগলে কুল দোহুল্যমান, (ধিনি ) হার ও কেযুর ধারণে 

( ভক্তগণ্ৰে ) স্থখ-সম্পাদক, ক্ষণে ভূষিত কিন্কিণী-শোতিত (সেই শ্তাকে 

ভজন! করি ॥ ৮ ॥ 

অচ্যুতম্তাষ্টকং যঃ পঠেদিষ্টদং 
প্রেমতঃ প্রত্যহং পূরুষঃ সম্পৃহম্। 
বৃত্ততঃ স্থন্দরং বেগ্বিশ্বস্তরং % 

তন্ত বশ্যো। হুরির্জজায়তে সত্বরম্ ॥ ৯ ॥ 

ইতি শ্রীমপরমহংসপরিত্রাজকা চার্ধ্যস্ত স্ীগোবিদ্দ- 
ভগবৎপুজ্যপাদ-শিষ্যস্থয ভ্রীমচ্ছস্করভগবতঃ 

কৃতাবচ্যুতা্টকং সম্পূর্ণমূ। 

জনম্নুন্যাদক 1--লুললিত বৃতে নিবন্ধ জগদীশ্ব্রবোধক অভীষ্টগ্রদ এই 

অছ্যুতাষ্টক যে পুক্রষ প্রত্যহ প্রেম পুর্ববক সাগ্রহে পাঠ করিবে, হরি তাহার 

সন্বর বশীভূত হইবেন ॥ ৯ ॥ 

ঞ্ীভগবান্ শঙ্করাঁচার্ধ্য-রচিত অচ্যুতাইক সমাপ্ত। 

ক ভু বিখারং পাঠান্তর। 



সন্কউনাশনলন্্মীনৃসিংহ-স্তো ত্রম্। 
( অথবা করাবলম্ব-স্তোত্র ) 

জ্ীগণেশার় নমঃ | 

উ্ীমঘপয়োনিধি-নিকেতন-চক্রপাণে; 

ূ ভোগীন্দ্র-ভোগমণি-রঞ্জিত-পুণ্যমূর্তে | 
যোগীশ* শাশ্বত শরণ্য ভবান্ধিপোত, 

লক্মনীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১ ॥ 

অন্বাঙ্গ ।- হে প্রীপতে ! ক্ষীরোদসমূদ্র তোমার অবস্থান । ছে চক্র- 
পাণে। লাগরাজ অনস্তের ফণাস্থিত মণিসমূহে তোমার পুণ্যমৃর্ধি সুরঞ্জিত, তুমি 
যোগিবুনের ঈশ্বর, ভূমি সনাতন, শরপ্য, তুমিই সংদার-সমুদ্রপারের পৌতন্থরূপ। 

হে সলক্ষীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলমন প্রদান কর ॥ ১॥ 

ব্রন্ষেন্্রুদ্রমরুদর্ককিরীটকোটি- 
সঙ্ঘটিতাজ্ঘি -কমলামলকাস্তিকান্ত। 

লন্ষমীলমণকুচ-সরোরুহরাজহংস, 

লক্মবীনৃদিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ২ ॥ 

আনম্মুন্যাচ্ ৫-হে বিভে।! ব্রন্ধা, ইচ্জ, মরুদগথ ও আদিতা ইহার 
নিরপ্তর ত্বদীয় পাদপল্পে প্রণতি করেন, তাহাদিগের মৌলিস্থিত মুকুটে তোমাক 
পাদাজ নংঘা্টত হইতেছে বলিয়৷ তোমার পাঁদপন্সের নির্মলকাস্তি অতি মনোহর 
হইয়াছে। ভূমি কমলার কুচকমলে রাজহংম | হে সলম্ধীক নৃসিংহদেব ! তুমি 
আমাকে করাবলম্বন দাও ॥ ২॥ 

মংলারঘোরগহনে চরতো! মুরারে, 

% মারোগ্র-ভীকর-মুগপ্রবরাদ্দিতস্থয | 

আর্তন্ত মৎসরনিদাঘনিপীড়িতম্তা, 

লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেছি করাবলম্বম্ ॥ ৩॥ 
অবন্ঞুবাী ।--হে মুরারে! আমি সংসারক্ূপ ঘোরতর বনে পরিত্রণ 
* 'আরোগ' ইতি পাঠাত্বর | 
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করিতেছি, কামক্প উগ্র ও ভীষণ মুগরাজ সর্ধদ| আমাকে পীড়ন করিতেছে, আমি 
মাঁসর্ধাক্নপ গ্রী্থগীড়নে পীড়িত, অতএব আর্তঁ। হে নলক্ীক নৃসিংহদেব ! 

আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৩। | 

সংসার-কুপমতিঘোরমগাধমূলং, 
সংপ্রাপ্য হুঃখশত-সর্পসমাকুলম্ত । 

দীনস্ত দেব কৃপণ! £ পদমাগতস্থা, ূ 
? লক্ষীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বমৃণ॥ ৪ ॥ 

অন্যুাঙ্গ ।-হে দেব! আমি অতি ভীষণ অনতলম্পর্শ ভৰকৃপে নিমগ্ন 
রুহিয়াছি, শত শত ছঃখরূপ তূজঙ্গ আমাকে নিয়ত বাকুল করিতেছে, "সামি অতি 

দীন এবং কদর্ধযা আপনে পতিত। হে সলক্ীক নুদিংহদেব! রুপা করিয়া 

আমাকে করাবলঘ্বন প্রদান কর ॥ ৪ ॥ 

ংসার-সাগরবিশালকরালকাল- 

নক্রগ্রহগ্রসননিগ্রহবিগ্রহস্তয | 

ব্যগ্রস্ত রাগরসনোর্পি-নিপীড়িতস্য, 
লক্ষমীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৫ ॥ 

অন্যুবাচ্গ ।-হে দেব! ভবদাগরে বিশাল করাল কালরূপ কুস্তীরের 

আক্রমণ ও গ্রাসে আমার দেহ নিপীড়িত, কাম ও লোভরূপ উর্শিজালে ভাড়িত 

হইয়া! আমি (উদ্ধারলাভের জন্ত ) ব্যাকুল, হে সপক্ীক নৃসিংহদেব ! আমাকে 
করাবলহ্বন প্রদান কর ৫॥ 

ংসার-বৃক্ষমঘবীজমনস্তকর্ণ- 

শাখাশতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পমূ। 

আরুহা ছুঃখফলিতং পততো! দয়ালো। 

লক্ষমীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৬ ॥ 

অন্মুহ্যা্গ ।--হে রূপালে! ! পাপসমূহ যাহার বীজ, অনন্ত কর্ম যাহার 
শত পুড় শাখা, ইঞ্জিথাম যাহার পত্র এবং বং অন যাহার কুনু এবং হা 

, ,* কিপণা? স্থলে 'ৃপয়া। পাঠ উৎকৃষ্ট । 
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যাহার ফল, আমি সেই সংসারবৃক্ষে আরূঢ় হইয়! এখন পতিত হইতেছি, হে 

সলগ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৬ ॥ 

সংসার-স্পঘনবক্ত -ভষৌগ্রতীব্র- 
দষ্টাকরালবিষদগ্ধবিনষ্টমুর্তেঃ | 

নাগরিবাহন স্তৃধান্ধিনিবাস শৌরে, 
লক্ষমীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৭ ॥ 

অন্যুব্যাঙ্গ।_হে গরুড়বাহন ! সংদাররূপ তুজঙ্গ বদন-ব্যাদাঞ্ড করিয়। 
আমাকে দংশন করিয়াছে তাহার করাল দশনের উগ্রতর বিষে আমার সর্বাঙ্গ 

দগ্ধ হওয়াতে আসি বিন হইতেছি। হে স্ুধানাগরশায়িন! হে শৌরে! হে 

সলক্ীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর। ভাবার্থ,স্-গরুড় 

সর্পভোজী, এবং স্থুধা বিষবিনাশক, এই ছুই-ই ধাহার আয়ত্ত, সর্গ-ভয়ে ও বিষ- 

দাহে তাহার কৃপাভিক্ষাই করণীয়, তাহাই করা হইয়াছে ॥ ৭ ॥ 

ংসার-দাবদহনাতুর-ভীকরোরু- 

স্বালাবলীভিরতিদগ্ধতনূরুহস্থ ৷ 
তৎপান্দপদ্মসরসীশরণাগতম্ত, 

লক্ষমীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বমূ ॥ ৮॥ 
অন্যুব্বাচ্গ ।-হে দেব! আমি সংদাররূপ দীবানলে কাতর হইয়াছি, 

সেই দাবাদলের তয়ঙ্করী মহতী শিখাবলী মদীয় গান্ররোমসকল দগ্ধ করিতেছে, 

আমি আপনার পাদন্বরকমলসরোবরে আশ্রয় লইলাম। হছে সলক্ষীক নৃমিংহদেব ! 

আমাকে করাবল্বন প্রদান কর ॥৮॥ . 

সার-জালপতিতন্য জগন্সিবাস, 

সব্ষেন্দ্রিয়ার্থ-বড়িশার্ত ** বযোপমন্থয | 

প্রোৎখগ্ডিতপ্রতত ণ' তালুকমস্তকম্ত 
লক্ষবীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৯ ॥ 

অন্সুত্বা্গ ।-হে জগন্লিবাস | আমি সংসারজালে মীনবৎ পতিত হইয়াছি। 
ইন্্রিয়ের বিষর়সকল বড়িশের স্তায় আমাকে বিদ্ধ করিয়া বিস্তৃত ভালুগ্রদেশ খণ্ড 

* “বড়িশার্থ, পাঠান্তর় নিকৃষ্ট । + (গ্রচুর'--পাঠাস্তর | 



১৫২ .. শঙ্থরাচাধা-গ্রস্থমালা 

খণ্ড করিয়া মস্তক রা দির উদ্ভত । হে সলক্ষীক নৃসিংহদেব ! আমাকে 

করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৯॥ 

ংসার-ভীক রকরীন্দ্র-করাভিঘাত- 

নিগ্পিউমর্স্ববপুষঃ সকলাতিনাঁশ | 

প্রাণপ্রয়াশভবতীতিসমাকুলম্য, 

লক্ষমীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১০ | 

জবনুশ্বাপ্ক /--হে সর্বহ:খহারিন্! সংসারনধপ ভীষণ গজেন্ স্বীয় শুগডাতি- 

থাতে আধার দেহের মর্খন্থল নিশ্পেষণ করিতেছে, হে সর্বার্তিহারিন্! আমি 

গ্রণপ্রয়াণভয়ে অতীব ব্যাকুল হইয়াছি। হে সলঙ্মীক নৃসিংহদেব ।' আমাকে 

করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১৪ ॥ 

অন্ধস্য মে হতবিবেক-মহাধনস্য, 

চৌরৈঃ প্রভে। বলিতি রিশ্রয়নামধেয়ে? | 

মোহান্ধকুপকুছরে বিনিপাতিতস্য, 

লক্ষীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বমূ ॥ ১১।॥ 

আপ্ুত্বাচ্চ হে প্রভো ! আমি অন্ধ, ইঞ্জি্-নামক বলী চৌরগণ মদীয় 

বিধেকরূপ মহাধন হরণ করিয়া! মোহাম্ধকৃপের গভীর-বিবরে আমাকে নিপাতিত 

করিয়াছে। হে সলক্সমীক নুসিংহদেব! 'আমাকে করাবলম্বন প্রদান 

কর.॥ ১১ ॥ 

লন্ষমীপতে কমলনাভ হ্রেশ বিষ্কো, 

বৈকৃণ্ঠ কৃষ্ণ মধুসুদন পুষ্রাক্ষ 

ব্রঙ্মণ্য কেশব জনার্দন বাস্থদেব, 

দেবেশ দেছি কৃপণস্য করাবলগ্বমূ ॥ ১২। 

জন্ন্বাল্তা-্হে লক্ীপতে ! হে পন্মনাত! হে বিষ! হে বৈকুঠ! 

হেব! ছে মধুসথদন ! হে কমললোচন! হে দেবপ্রধান ব্রঙ্গরদিন। হে 

ফেলধ।! ছে জনার্ধদ! হে বানুদেব! হে দেবেশ! এ দীনকে করাবলম্বল 

প্রদান কর ॥ ১২। 



শঙ্করাচাধ্য-গ্রস্থমাল! ১৫৩ 

যন্মায়য়োর্ডিজিতবপুঃপ্রহ্রপ্রবাহ- 
মগ্নার্থমাত্রনিবহোরুকরাবলন্বম্। 

লক্ষনীনৃ সিংহচরণ।বজমধুব্রতেন, 
স্তোত্রং কৃতং স্থথখকরং ভূবি শঙ্করেণ ॥ ১৩ ॥ 

ইতি সঞ্কষট নাশনলন্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্রং সম্পূর্ণমূ। 
অঅব্নুবাদ্ক ।-এই তুমগ্ডল-স্খকর করাবলম্ব স্তোব্র, ধাহার মায়াবলে 

সম্পাদিত অনীদি সুপ্রচুর জন্মপ্রবাহে নিমগ্ন ভীণগণের যত প্রকার হিষয় আছে, 

তংসর্ববাপেক্ষ। মহব্ব-পূর্ণ অথবা দর্ববাপেক্ষা উতক্ষ্ট, সেই লক্ষ্মীনুসিংহচরণকমলে 

হ্রমরশ্বরূপ শশক্ষ বাচটার্মা তাহ! রচন। করিলেন । 

-( আংশিক ভাবার্থ এই__মুলে যে অর্দ শব আছে, তাহার অর্থ বিষয়; 

শর্ঝ স্পর্শ রূপ রদ গন্ধ, এই পাচটি বিবা। এতম্মধো এই স্তব শবন্বরূপ, অপর 

যত কিছু শব্দাদি বিষর আছে, এই স্তবশন্দ তংসর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ট । কারণ, ইহা 

গ্বার। পরম স্থথলাভ কর। যায় ) ॥১৩॥ 

সন্ক্টনাশন-লক্ীনৃলিংহ-স্তো রর সমাপ্ত । 

লন্মমীনৃসিংহ-পঞ্চরত্ুম্। 

তবৎুপ্রভূজীবপ্রিয়মিচ্ছসি চেন্নরহরিপুজাং কুরু সততং 

প্রতিবিস্বালঙ্কৃতিধ্বূতিকুশলে। বিশ্বালঙ্কৃতিমাতনুতে । 

চেতোতৃঙ্গ ভ্রমঙি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং 
ভজ ভজ লক্ষ্মীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ১ ॥ 

অনন্দু্বীদ্ ।--€ হে চিত্ত) যদি তুমি নিজ প্রভু জীবের প্রিয়সাধন করিতে 

ইচ্ছ। কর তে৷ সতত নরহরি-পুজা কর, ( দর্পণাদিস্থিত মুখাদি ) প্রতিবিষ্বে অলঙ্কার- 

ধারণ-কার্ধে কুশল হইতে হইলে বিশ্বকে অনস্কত করিতে হয়। তাই বলি, হে 

চিত্তত্রমর ! নীরস সংসার-মরুতূমিতে বৃথ! ভ্রমণ করিতেছ, লক্ষমীনৃদিংহদেবের 

নির্মল চরণকমল-মকরনা পুনঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ১ ॥ 

$মস২০ 



১৫৪ শঙ্করাচার্ধা-স্থমাল! 

শুক্র রজতগ্রতিভা জাতা৷ কটকন্ার্থসমর্থ চেদ্ 
ছুঃখময়ী তে সংস্তিরেষ! নির্কৃতিদানে নিপুণা স্যাু। 

চেতোভূঙ্গ ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসায়াং. ... 
ভজ ভজ লক্্মীনর সিংহানঘপদসরসিজমকরল্দাম্. ॥ ২। 

অন্মুতাদ।--গুক্তিতে রজতবুদ্ধি হইলে ( এ রজত) যদি বলয় প্রভৃতি 

অলঙ্কারের উপযুক্ত হয়, তবেই এই ছুঃখময় সংযার নুখপ্রদানে সমর্থ হইবে।. 

অর্থাৎ ভ্রমকল্পিত্ব রজতে যেমন অবঙ্কারাদি গঠন হয় না, মিথ্যা! কল্পিত সংসারেও 

সেইরূপ সুখের কারণ হইতে পারে না, (তাই বলি) হে চিত্তত্রমর়, নীরস 

সংলারমরুভূমিতে বুথ! ভ্রমণ করিতেছ, উ্ীসিহদবের নির্মল চরণকমূল-. 

মকরন্দ পুনঃ পুনঃ দেবন কর ॥ ২ ॥ 

, আকুতিসাম্যাচ্ছাল্মলিকুম্থমে স্থলনলিনত্বভ্রমমকরো- 

গর্ধরসাবিহ কিমু বিদ্েতে বিফলং ভ্রাম্যমি ভূশবিরসহেম্মিন্। 

চেতোভূঙ্গ ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরসাঘাং 
ভজ ভজ লক্ষমীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ৩॥ 

:.. জন্যুহবাচ 1-হে চিভভ্রমর, আকার-সাদৃষ্ঠে তুমি শিমুলফুলে স্থলপদ্্রম 

করিয্াছ, ইহাতে (স্থলপদ্মের ) গন্ধরম আছে কি? এই গন্ধরসহীন শিমুলফুলে 

বৃখ! ভ্রমণ করিতেছ। তাই বলি, হে চিত্তত্রমর্, নীরস সংসার-মরুভূমিতে বুথ 

ভ্রমণ করিতেছ, . শরীলম্বীনৃসিংহদেবের নির্মল চরপকমল-মকরন্দ পুনঃ পুনঃ সেবন 

কর॥ ৩% 

অরকৃন্দন-বনিতাদীন্ বিষয়ান্ হখদান্ মত্ত তত্র বিহরসে 
গদ্ধকলীসদৃশ! নন্ু তেহমী ভোগানস্তরছুঃখকৃতঃ স্থ্য 

চেতোতুঙ্গ ! ভ্রমসি রূথ। ভবমরুভূমে। বিরসায়াং 
লক্ষমীনরসিংহানঘপদসরসিজমকরন্দম্ ॥ ৪ ॥ 

বাজ 3--€ হে চিত) লক্চন্দন-বনিতাদি বিষয়-সূহকে সুখজনক মনে 
কি ১০ রি ঘায়িড়েছ, ওহে (জান ন!) তাহার! থে জম্পক-কলিকার 

ভুলা, পরিজ ৪করই হা থাকে, অর্থাৎ মধুলোদ়ে সবাদগ্হণৈয় পরেই 
পালা বিশতর ক্র চ্পককলিকা মেমন- দুঃখ হেছু হয, 



শঙ্করাচার্যয“এ্রস্থমালা ১৫৫ - 

স্ুখলোভে ভোগ করিবার পরেই সখের পরিবর্তে সং ংসারও সেইন্ধপ ঢঃথখকর হইয়া! 

থাকে । ১( তাঁই বলি) হে চিত্তত্রমর, নীরস সংসার-মরুতভূমিতে বৃথ! জরমণ করিতেছ, 

ীলক্বীনুসিহবেবের নির্মল চরপকমল-মকরন, পুন্ুঃ পুনঃ সেবন কর ॥ ৪ ॥ 

তব হিভমেকং বচনং বক্ষ্যে শৃণ, সুখকামো বদি সততং 

স্বপ্নে দৃষ্টং সকলং হি মুষ! জাগ্রতি চ ম্মর তদ্বদিতি। 
চেতোত্ঙ্গ ! ভ্রমসি বৃথা ভবমরুভূমৌ বিরপায়াং 
ভজ ভজ লক্গবীনরসিংহানঘপদ্সরস্জিমকরন্দম্থ। ৫ ॥ 

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজ কা চার্ধ্য-শ্ীগোবিন্দভগব€- 

পুজ্যপাদশিষ্যস্ শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ৷ 

লক্ষণীনৃসিংহপঞ্চরত্বং সম্পূর্ণম্। 
অন্ত ।- হে' চিত্রতঙ্গ, যদি সদা স্থাভিলাধী হইয়া! থাক তে' 

তোমাকে একটি হিতকথ| বলিব, গুন। বেমন স্বপ্ন-দষ্ট সকল বস্তই জা গ্রদবন্থা 
মিথা। বলিয়! স্মরণ করিয়া থাক, জাগ্রদবস্থায় দুষ্ট বস্তও সেইরূপ মিথ্য। শ্মর 
করিবে। (তাই বলি) হে চিত্রত্রমর, লীরস সংদার-মরুভূমিতে বৃথা ভ্রমণ কি 

তেছ, প্রীলক্মীনুসিংহদেবের নির্শল চরণকমল-মকরন্দ পুন: পুনঃ সেবন কর ॥ ৫॥ 
লক্ষ্মীনৃসিংহ-পঞ্চরদ্ব সম্পূর্ণ । 

হরিস্ততিঃ | 
জীগণেশায় নম: | 

স্তোষ্যে ভক্ক্য। বিষুমনাদিং জগদাদিং 

| যন্মিন্নেত সংশ্গতিচক্রং জর্মতীখম 

বশ্মিন্পৃষ্টে নশ্ঠতি তত সংস্ততিচক্রং, 
তং'সংসারধা্িসা্ং হয়িন 0,১ ॥ 

আনকাট ।-_ধীহার আছি নাই, [বিলি ছাখত়ের বাট, খাহাকো জারীর 
করিস এই জংগারচক্র নিরন্তর এইক্পে জা হষ্িতেছে। বে হরিকে 
সংসার়ঙক বিনাশ পা, আমি সেই বলারন্প অনকারনাণী হবিকে ক খাঁর 

লী 



১৫৬ শঙ্করাচাধ্য-গ্রস্থমালা 

যম্মৈকাংশাদিণ্থমশেষং জগদেতত, 
প্রান্ুভূতিং যেন পিনদ্ধং পুনরিত্থম্। 

যেন ব্যাপ্তং ষেন বিবুদ্ধং স্থখছুঃখং, | 
তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২॥ 

অন্মুলা্গ ।--এই অশেষজগৎ ধাহার একাংশ হইতে এইরূপ তাবে 

. প্রাছভূত হইক্লাছে, ধিনি এই জগংকে পুররার এইরূপ ভাবে বন্ধন করিয়া রাখিয়া- 
ছেন, যিনি অনন্ত বন্ধাও্ড ব্যাপিয়। আছেন, যিনি জগতের স্ুখহ্ঃখ বিশেষরূপে 

পরিজ্ঞাত অর্থাৎ ধাহার সান্নিধ্যবশতই জীব ম্ুখ-ছুঃখাদি বোধ করিতে পারে, আমি 

সেই সংপাররূপ অন্ধকারবিনানী হরিকে স্তব করি ॥ ২॥ 

সর্ববজ্ঞো যো যশ্চ হি সর্ব নকলে! যো, 

যশ্চানন্দোহনস্তগুণো যোহগুণধাম। | 

যশ্চাব্যক্তে। ব্যন্তসমস্তং সদসদ্য- 

স্তং সংসাবরধবাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩ ॥ 

তবন্নুজাচ্ট ।--ধিনি সর্বজ্ঞ, যিনি সর্বময় হইগ্লাও কলাযুক্ত অর্থাৎ অংশ- 

বিভক্তরূপে প্রতীয়মান হয়েন, যিনি আননাস্বরূপ, ধাহার গুণের অন্ত নাই অথচ 

ধাম অর্থাৎ প্রকাশসবাদি গুণশূন্, ধিনি অব্যক্তভাবে সর্বত্র বিদ্যমান আছেন, ধিনি 

সদসৎ সমুদয় পদার্থন্বরূপ, যিনি এই বিশবস্থ পদার্থের পূর্ণসমাষ্টি হইয়্াও অংশে 
বিভক্তবৎ প্রতীয়মান, আমি সেই সংসারন্ধপ অন্ধকারবিনাণী হরিকে স্তব করি ॥৩ 

যন্মাদন্যন্ নাস্ত্যপি নৈবং পরমার্থং 

* দৃশ্যাদন্যো নির্বরবিষয়জ্ঞানময়ত্বা। 

৮1 সদাজ্ঞ- 

ংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪ ॥ 

অন্যজন টি ব্ধাণ্ডে ধাহ! ভিন্ন কোন পদার্ধ বা পরমার্থ আর লাই, 
খিনি নিধি ও জ্ঞানময় বৃলিয়। দত হইতে ভি, ধিনি জ্ঞাতা! জ্ঞান ও জেয়বিহীন 
হইয়া রা জানমদ, আমি দেই সংসাররূপ অন্ধকারবিনাণী হরিকে ..স্বব 
করি 188 ৫: 

চা নী 



শঙ্বরাচার্ষ্য-গ্রন্থমালা ১৫৭ 

আচাধ্্যেত্যে। লব্বস্থসুক্াচ্যুততত্বাদ্- 
বৈরাগ্যেণাভ্যাসবলাচ্চ দ্রুড়িমাঢ্যাৎ *%& | 

ভক্ত্যৈকাগ্রধ্যানপরা ষং বিছুরীশং, 
তং সংসারধবান্তবিনাঁশং হরিবীড়ে॥ ॥ ৫ ॥ 

অন্যুা্গ ।-_আচাধ্যগণের নিকট সুক্ম অচু/ততন্ব জানিলে এবং বৈরাগ্য 
ও অভাসবঙগতঃ দুঢভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে, ব্রহ্মবিদ্গণ ধাহাকে 

ঈশ্বর বলিয়! জানেন, সেই সংসারপ্নপ অন্ধকারবিনাণী হবিকে স্তর করি ॥ টে 

প্রাণানায়ম্যোমিতি চিত্তং হৃদি রুদ্ধ), 

নান্যৎ স্বৃত্।' তৎ পুনরত্রৈব বিলাপ্য। 

ক্ষীণে চিতে ভাদৃশিরম্মীতি বিদুর্ষং, 

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৬ ॥ 

অন্মুবাজ 1--প্রাণায়াম করিয়। প্রণৰষোগে হৃদয়ে চিত্তবৃত্তিনিরোধ পূর্বক 
অন্ধশ্মরণ পরিত্যাগ করিয়৷ হ্বদয়ে বিলীন করিলে যখন চিত্তবৃত্তি সকল ক্ষীণ হইয়! 

থাকে, তখন বাহাকে 'জ্ঞানজ্যোতিঃম্বরূপে “আমি” ( আমি ) এই ভাব জান! 

যায়, সংসার-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৬ ॥ 

যংত্রহ্ষাখ্যং দেবমনন্যাং পরিপূর্ণং, 

হৃৎস্থং ভক্তৈলভ্যমজং সুক্ষমমতক্যমূ । 

ধ্যাত্বাতুস্থং ব্র্মবিদে যং বিদুরীশং, 

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৭ ॥ * 

অন্মুবাঙগ ।--ধিনি ব্রক্ষনামে অভিহিত, ধীহ! হইতে অন্ত দেব নাই, 

যিনি পরিপূর্ণ, স্ুক্ম, তক্তগণের হৃদয়ে বিরাজমানম্বরূপে লভা, ধাহার 
জন্ম নাই, যিনি হুক ( স্থুল-দর্শীর অতি অজ্ঞেয়) এবং অতর্কনীয়ঃ ব্রহ্মবিষ্গণ 

ধাহাকে আত্মস্থ করিয়! ধ্যান করত ঈশ্বর বলিদনা জানেন, সংদার-অন্ধকার-নাশী 

সেই হরিকে স্ব করি ॥ ৭ ॥ 

' "চবির পাঠ বহস্থানে দৃষ্ট হয়। 
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মাত্রাতীতং স্বাত্মবিকাশাত্মবিবোধং, 
জেয়াতীতং জ্ঞানময়ং হদ্ুরপলভ্যম্। *% 

ভাবগ্রান্থানন্দমনন্যং চ বিছুর্যং 

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৮ ॥ 

অন্নুশ্াঙ্গ ।--যিনি মাব্রাতীত অর্থাৎ রূপ, রস,. গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি 

ইন্রিম্ববিষয়ের অতীত, যিনি ন্বপ্রকাশমান, যিনি আপনিই আপনাকে জানেন, 
যিনি জেয় হইতে অতীত জ্ঞানময় ও হৃদয়ে অন্ুভবনীয় ধাহাকে কেবল সত! 
দ্বারাই গ্রহণ করা যায়, যিনি আনন্দময় এবং ধাহাকে যোগিগণ অদ্বিতীয় বলিয়! 

জানেন, সংসার-অন্ধকার-বিনাণী সেই হরিকে স্তব করি॥ ৮ ॥ 

যদ্ যদ্ বেছ্ং বস্তু মতত্বং বিষয়াখ্যং, 
তততদ্ত্রন্মেবেতি বিদিত্বা তদহং চ। 

ধ্যায়ন্ত্েবং যং সনকাগ্ঠ। মুনয়োইজং, 

তং সংলারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে-॥-৯ ॥ 

অন্পুক্াদ 1--জ্ঞানের বিষয়ীভূত বিষয়-নামক ( ব্যাবহারিক ) বাস্তব পদার্থ 

যাহা যাহা, সেই সমুদয় বস্তই ব্রহ্গ, ইহা! জানিয়া আমিও সেই ব্রহ্মপদার্থ, এইরূপে 
সনকাদি মুনিগণ ধাহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং যিনি জন্মরহিত, 

সংফাররূপ-অন্ধকার-বিনাণী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৯॥ 

যদ্যদ্ বেগ্যং তত্তদহং নেতি বিহায়, 

স্বাতুজ্যোতিরর্ভানমগ্জানন্দমবাপ্য | 

তস্সিন্বম্্ীত্যাত্মবিদে! যং বিভুরীশং, 

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১০ ॥ 

অন্নুন্বাদ্ /-যে যে জ্ঞেয় বস্তু আছে, সেইরূপে তাহার কিছুই আমি 
নহি, এই প্রকারে তাহা ত্যাগ করিয়া আত্মজ্যোতিংশ্বরূপ জ্ঞানময় 

“সনদ লাভ করত ধাহাতে 'আমি” এই ভাবে যে ঈশ্বরকে জানেন, সংদাররূপ- 
অন্ধকার-নাপী সেই হরিকে ত্তব করি ॥ ১ ॥ 

* ছ্যুপলত্য' ইতি ঝুীবিলাস মূজিত পাঠ 
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হিত্ব। হিত্বা! দৃশ্টমশেষং সবিকল্পং, 

মত্বা শিষ্ং ভাদৃশিমাত্রং গগনাভম্। 
ত্যক্তা। দেহং যং প্রবিশস্ত্যচ্যুততক্তা- 

স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১১ ॥ 

্ শাল্ম ।-_নাম রূপাদি বিকলপবুক্ত দৃশ্ত পদার্থ সকল তন্ন তররূপে 
পরিত্যাগ পূর্বক বিবেচনা! করিলে যিনি একমাত্র অবশিষ্ট জ্ঞানজোতিমান্র এবং 

আকাশবৎ থাকেন, 'অচযুতভক্তগণ দেহত্যাগান্তে ধাহাতে প্রবেশ করেন, সংস্্ি- 
অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১১ ॥ 

সর্ববত্রান্তে সর্ববশরীরী ন চ সর্ববঃ, 

সর্ববং বেত্তেবেহ ন যংবেততি চ সর্ববঃ। 

সর্বত্রান্তর্যামিতয়েখং যময়ন্ ব- 

স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হন্রিমীড়ে ॥ ১২ ॥ 

অনন্কন্বাদ্ ।-ত্রক্মাণ্ডের সর্বস্থানে জীবদেহে বর্তমান থাকিলেও যিনি সেই 

সকল হইতে স্বতন্ত্র, যিনি সকল জানিলেও সকলে বাহাকে জানিতে পারে নাঃ এই 
প্রকারে যিনি অন্তর্ধামিরূপে সর্বহৃদয়ে বিস্তমান থাকিয়। সকলকে পরিচালন! 

করিতেছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১২॥ 

সর্ববং দৃষ্টা স্বাত্মনি যুক্ত্য। জগদেতদ্- 

দৃষ্টাত্সানং চৈবমজং সর্ববজনেষু। 

সর্বাক্বৈকোহস্মীতি বিদুর্যং জনহৎস্থং, 

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৩॥ 

অন্যুব্ধীচ্চ ।- স্বীর জত্মীতে সকল জগৎ দর্শন করিয়। ও সর্ব-জীবে জন্ম- 

রহিত আত্মাকে বর্শন করিয়া সর্বহৃদরেই অধিষ্ঠিত ধাহাকে “এক আমিই 

সর্বাজ্বা এই ভাবে ( তত্বজ্ঞগণ ) জানিনা থাকেন, সংগারক্ধপ-অন্ধকাক্প-বিনাশী, 

সেই'হরিকে স্তব করি ॥ ১৩। 
সী 
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সর্ববত্রৈকঃ পণ্যতি জিত্বত্যথ ভূউ.জ্তে, 
স্রষ্টা শ্রোতা বোধতি *% চেত্যান্থরিমং যম্। 

সাক্ষী চান্তে কর্তৃষু পশ্যন্িতি চান্যে, 

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৪ ॥ 

অন্মনবাদ্ ।--একই পুরুষ"সর্বত্র দর্শন করিতেছেন, আত্রাণ করিতেছেন, 
ভোজন করিতেছেন,.স্পর্শ করিতেছেন, শ্রবণ করিতেছেন ও বুঝিতেছেন, উপ- 

নিষদে কোথাও এইরূপে ধাহার স্বরূপ কথিত হইযাছে এবং ধাহাকে কর্তৃস্থ দ্রষ্টা 

ও সাক্ষিরূপে অন্তচ বলা হইয়াছে, সংগাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী দেই হরিকে 

স্তব করি ॥ ১৪॥ 

পশ্যন্ শৃণ্ন্ত্র বিজানন্ রসয়ন্ সন্, 

জিত্ত্রন্ বিভ্রদ্দেহমিমং জীবতয়েখম্। 

ইত্যাআ্মানং ষং বিছ্ুরীশং বিষয়জ্ঞং, 
ংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৫ ॥ 

জন্ুাদক /__যিনি একমাত্র এই জগতে দর্শনকর্তী, শ্রবণকর্তী, জ্ঞানকর্তা, 

রসাস্বাদনকর্তী, ত্াণকর্তী এই তাবে জীবরূপে যিনি এই দেহ ধারণ করিয়! 

বর্তমান আছেন, এইরূপে যে ঈশ্বরকে বিষয়ের জ্ঞাত আত্মা বলিয়। (বেদাস্তের 

অন্ত স্থান হইতে ) জানা যায়, সংসাররূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব 

করি ১৫ ॥ 

জাগ্রদ্দৃষ্ী স্থুলপদার্ধথানথ মায়াং, 

ৃষ্রী স্বপ্েহথাপি স্থযুণ্তো সখনিদ্রাম্। 
ইত্যাত্মানং বীক্ষ্য মুদান্তে চ তুরায়ে, 

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৬ ॥ 

অঅন্যুহ্াচ্গ ।-যিনি জাগরণকালে স্থুলপদার্থ দর্শন করেন, স্বপ্নাবস্থায 

মারা দর্শন করেন, সুযুপ্তিকালে সুখনিদ্রা ভোগ করেন, এইরূপে যিনি বিভিন্ন 
বথাদৃর্শা আপনাকে দর্শন করিয়৷ সানন্দে তুরীরভাবে অবস্থিত, সংসারান্ধকার- 

বিনানী পেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৬৪ 

'বুধাতি এই পাঠ বন স্থলে দেখা যায়| 



শঙ্করাচা ধ্য-গ্রন্থমালা ১৬১ 

পশুন্ শুদ্ধোহপ্যক্ষর একো গুণভেদা- 

শ্নানাকারান্ স্ফটিকবস্ভাতি বিচিত্রঃ। 

ভিন্নশ্ছন্নশ্চায়মজ; কর্ম্মকলৈর্য- 

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হুরিমীড়ে ॥ ১৭ ॥ 

অঅন্নুত্বা্গ ।-_যেমন এক ক্ষটিকমণি বিবিধ বর্ণের সাল্লিধ্যবশতঃ নানারূপে 
প্রকাশ পায়, সেইরূপ যে অদ্থিতীয়, শুদ্ধ ও শাশ্বত জ্ঞানময় পুরুষ গুণভেদে 
নানাপ্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি অজন্মা হইয়াও নিগুঢ় থাকিয়া কর্পা- 
ফলানছসারে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইন্তেছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনামী সেই 

হরিকে স্তব করি ১৭ | 

ব্রহ্মা বিষু রুদ্রহুতাশো রবিচন্দ্রা- 

বিন্দ্রো বায়ুর্যজ্ঞ ইতীং পরিকল্গ্য । 

একং সম্ভং যং বন্ুধাহুম্পমরতিভেদ।- 

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হুরিমীড়ে ॥ ১৮ ॥ 

অঅন্যুব্বাঙ্গ ।_-এক এবং অবিনাশী হইলেও বুদ্ধিভেদবশতঃ লোকে ধাহাকে 

ব্রহ্মা, বিষু, রুদ্র, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু? যজ্ঞ ইত্যাদি কল্পনা করিধ়। 

বহু প্রকার শ্বরূপসম্পন্ন বলিয়া থাকে, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে 

স্তব করি 1 ১৮ ॥ 

সত্যং জ্ঞানং শুদ্ধমনস্তং ব্যতিরিক্তং, 

শাস্তং গৃঢ়ং নিক্ষলমানন্দমনন্যমূ । 

ইত্যাহাদো যং বরণোইসৌ ভূগবেইজং, 

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৯ ॥ 

অস্ম্রন্যাচ্ষ 1--ধিনি সতা, শুদ্ধ, জ্ঞানময়, অনস্ত, সকলের অতিরিক্ত, 

শান্ত, গুড়, নিষ্ষল, আননাময় এবং আত্মা হইতে অভিন্ন ইত্যাদিক্ূপে বরুণ পূর্যের 

ভূগতকে যে অজ অর্থাৎ সনাতন ব্রন্দের উপদেশ করিয়াছেন, সংসারান্ধকার-বিনাশী 

সেই হন্িকে আমি স্তব করি॥ ১৯॥ 
১ম 



১৬২ শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমাল। 

কোশানেতান্ পঞ্চ রসাদীনতিহায়, 

্রহ্ধাম্মীতি স্বাত্মনি নিশ্চত্য দৃশিস্থঃ। 

পিত্রাদিফটো। বেদ ভূপুরধং যজ্রন্তে, 

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২০ ॥ 

অন্মুক্রা্গ ।-_ঘভুর্কেদের উপানিষদ্ভাগে কথিত আছে, বরুশতপয় ভগ 

পূর্বোক্ত প্রকারে পিতৃকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, আমি অন্নময়াদি পঞ্চকোষের 

অতীত বং রসাদির অতিরিক্ত পরব্রঙ্গঃ এইরূপে জ্ঞাননিষ্ঠ হুইগা নিজ 

আত্মীতেই ধাহাকে জানিয়াছেন, সংসাররূপ-অন্ধাকার-বিনাশক সেই হরিকে ব্তব 

করি ॥ ২০ ॥ 

যেনাবিষ্টো যস্য চ শক্ত্য। যদধীনঃ 

ক্ষেত্রজ্ঞোইয়ং কারযিতা৷ জন্তষু কর্তৃঃ। 

কর্তা ভোক্তাত্মাত্র হি চিচ্ছক্ত্যধিরূঢ়- 

স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২১ ॥ 

অসম্ভব ।৬ধাহার আবেশে, ধাহার শক্তিবলে, যদীয় অধীন 

জীব, প্রাণিমধ্যে কর্তীর প্রযোজক, এবং স্ব কর্তা 'ও চিৎশক্কিসংস্থিত 

হইয়া আআ ও ভোক্তা, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব 

করি ॥২১॥ 

ৃস্ী সর্বব স্বাত্মতয়ৈবেখমতব্যং, 

ব্যাপ্যাথান্তঃ কৃৎন্ন মিদং স্থষ্ট মশেষম্। 

সচ্চ ত্যচ্চাভৃৎ পরমাত্বা স ঘ এক- 

স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হুরিমীড়ে ॥ ২২॥ 

'অন্ব্রআাদ /-_ধিনি সকল স্থৃষ্টি করিয়াছেন ও সকলের আত্মন্বরূপে বিদ্ভ- 

গাঁ, ধিনি সর্বাব্যাগী অথচ সকলের অতর্ক্য) যিনি দণ। ত্যৎঃ অর্থাৎ অনং 

সা, পরণাত্ম। ও অদ্বিতীয় পুরু, সংগাঁর-অন্ধকার-নাশী সেই হরিকে ভ্যব 

করি&২২॥ 



শঙ্করা চার্য্য-গ্রন্থমাল। ১৬৩ 

বেদান্ডৈশ্চাধ্যাত্মিকশান্ত্ৈশ্চ পুরাণৈঃ, 
শান্দ্ৈশ্চান্যৈঃ সাতৃত- * তত্্ৈশ্চ যমীশমূ। 

দৃষ্রাথান্তশ্চেতসি বুদ্ধ বিবিশুর্যং, 
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হুরিমীড়ে ॥ ২৩॥ 

অন্নুতাঙ্গ ।বেদাস্ত-শীন্ত্, আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র, আগমাদি অপর 
শান এবই ভক্তিশান্ত্র দ্বারা যে ঈশ্বরকে শ্রবণ-মননাদি-যৌগে অন্তরে দর্শন 
করিয়! ধাহাতে*( যোগিগণ ) প্রবেশ করিয়াছেন, সেই সংসার-অন্ধকাল্ল-বিনানী 
হরিকে স্ব করি ॥ ২৩॥ 

শ্রদ্ধীভক্কিধ্যানশমা্ৈর্যতমানৈ- 
জ্ঞীতুং শক্যো দেব ইহ্বোশু য ঈশঃ। 

দুর্ব্বিজ্জেয়ো জন্মশতৈশ্চাপি বিনা তৈ- 
স্তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হুরিমীড়ে ॥ ২৪ ॥ 

আম্মা 1-যে স্বপ্রকাশ ঈশ্বর শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান ও শম্দ্মাদিসাধন 
দ্বার! বিশেষ ষত্ধ সহকারে ইহজন্মে শীঙ্ পরিজ্ঞাত হয়েন, শ্রদ্ধা-ভক্কি প্রস্ততি 

বাতিরেকে শত শত জন্মেও ধাহাকে জান! যাইতে পারে না, সংসাররূপ-অন্ধকার- 
বিনাশী সেই হুরিকে স্তব করি ॥ ২৪ ॥ 

য্যাতক্যং স্বাত্মবিভূতেঃ পরতত্বং 1 

সর্ববং খন্থিত্যত্র নিরুক্তং শ্রতিবিষ্তিঃ ৷ 

তজ্জাদিত্বাদরব্বিতরঙ্গীভমভিন্নং, 

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৫ ॥ 

অবস্ভুাদ্ক 1--বধাহার স্বাত্ববিভূতির পরম তত্ব অতক্য এবং শ্রুতিবিং 

মুনিগণ “সর্ব্বং খবিদং এইরূপে নির্ণয় করিমাছেন, সমুদয় পদার্থ তজ্জাত, তং- 

পালিত ও তল্লীন বলিয়। সাগর ও তদীয় তরঙ্গের স্তায় ধাহা হইতে অভিন্ন, সংসার- 

অন্ধকারবিনাশী সেই হয়িকে স্তব করি ॥ ২৫ ॥ 

« *পাখত' পাঠাস্তর়। 
1 'প্রমার্থং পাঠ আছে। 



১৬৪ শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমালা 

দৃষ্ট৷ গীতান্বক্ষরতত্বং বিধিনাজং 

তক্ত্য গুর্ব্যালত্য হৃদিস্থং দৃশিমাত্রম্। 

ধ্যাত! তম্মিমনম্ম্যহমিত্যন্ত্র বিছূর্যং, 

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৬ ॥ 

অন্মুহ্বা্গ ।--গীতাতে যথাবিধি অক্ষরতত্ব দর্শন (জ্ঞান অর্থাৎ শ্রবপপূর্ব্বক) 

মহাভক্তিযোগে শুদ্ধ হৃদয়স্থিত জ্ঞান মাত্র উপলব্ধি অর্থাৎ মনন ও ধ্যান করিধা 

বাহাকে ("অহমশ্মিঠ আমিই ইনি এই ভাবে (মুনিগণ) জ্ঞাত হয়েন, সংসাররূপ 

অন্ধকার-বিনাণী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৬॥ 

ক্ষেত্রজ্ঞত্বং প্রাপ্য বিভূঃ পঞ্চমুখৈর্ষো, 
| ভূঙক্তেহজঅ্রং ভোগ্যপদার্ধান্ প্রকৃতিস্থঃ | 

ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেহপ্ন্ন্দুবদেকো! বন্ুধান্তে, 
তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৭ ॥ 

জন্যুাচ্গ ।-_প্ররুতিতে অধিষ্টিত হইয়! যে বিভু জীবাত্মভাব প্রাপ্তিপূর্ববক 
গঞ্চমুখে ( পঞ্চ ইন্দ্িয়ে) অনবরত ভোগ্য পদার্থপকল ভোগ করিতেছেন, আর 

যেমন একই চন্দ্র জলে প্রতিবিশ্বিত হইয়া অনেকবৎ প্রতীয়মান্ত হয়েন, সেইরূপ 

ধিনি এক হুইয়াও নানাদেহে বিস্তমান থাকায় বহুরূপে প্রতীয়মান হয়েন, 

সংসার-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ২৭ ॥ 

যুক্ত্যালোড্য ব্যাসবচাঁ-স্তান্রে ছি লভ্যঃ, 

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞান্তরবিত্তি; পুরুষাখ্যঃ। 

যোহহং সোহসৌ সোহন্ম্যহমেবেতি বিুর্যং 
তং সংসারধ্বাস্তৰিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৮ ॥ 

শুবন্তুআাজ্গ | ইহাতেই (গীতাতেই ) ব্যাসদেবের বাক্যসমূহ যু ছারা 
আলোচন করিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের (দেহত্রয় এবং জীবের ) ভেদতত্জ 

ব্যাঞ্তিগণ অহ্ংরূপে যে পুরুষনামক ক্ষেত্রজকে জানিতে পারেন, তিনি ইনি, 
আমিই ভিনি, এইরূপে ধাহাকে জানা যায়, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাপী সেই 
হরিকে গ্কব করি ॥ ২৮ ॥ 
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একীকৃত্যানেকশরীরস্থমিমং জ্ঞং, 

যং বিজ্ঞায়েহৈব স এবাশু ভবস্তি। 
যস্মি লীনা নেহ পুনর্জন্ম লভন্তে, 

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২৯ ॥ 

তমন্াচ্গ ।--অনেকশরীরম্থ যে আআকে এক বলিয়া! জানিতে পারিলে 
ইহুকালেইট আত্মস্থবরূপ (বক্গস্বূপ ) হওয়! যায়, (অন্তে) ধীহাতে লীন 

হওয়াতে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিস্তালী সেই 
হরিকে স্তব করি ॥ ২৯ ॥ 

দ্বন্দ্বৈকত্বং ষচ্চ মধুত্রান্গণবাঁক্যৈ? 

কতা শক্তোপানমাসাগ্য বিভূত্যা । 

যোৌইসৌ সোহহং সোইন্ম্যহমেবেতি বিছুর্যং 

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩০ ॥ 

অন্যুনা্গ ।--( বৃহদারণ্যক উপনিষৎ দ্বিতীয় অধ্যারস্থ) মধুত্রাঙ্ষণের 
বচনানুসারে জীবাত্মা ও পরমাত্মার একানিশ্চয়পূর্বক *ইন্ত্রো মায়াভিঃ ইত্যাদি 
প্রকারে বিভূতি (দশণত অশ্ব) সহ ইন্দ্রের উপাসনা! অর্থাৎ স্বরূপাবধারণ 
করত যিনি তিনি, তিনি আমি, তিনি আমিই, এইরূপে ধাহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়, 
সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ *০ ॥ 

যোইন্ং দেহে চেষ্টফিতান্তঃকরণস্থঃ, 

সূর্ধ্যে চামৌ তাপয়িত! সোহম্ম্যহমেব | 
ইত্যাক্সিক্যোপাসনয়া ষং বিদুরীশং, 

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হুরিমীড়ে ॥ ১১ ॥ 

অনন্মুন্যাদ্চ +--যে আমি অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত থাকিয়া! দেহে চেষ্ট। উৎপাদন 
করি, যিনি হুর্য্যে অধিষ্ঠিত হইয়! তাপ প্রদান করাইতেছেন, সেই আমিই সেই 

আত্ম! ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক উপনিষদ) বাক্য-বোধিত একাত্মভাবে উপাসন৷ 

দ্বার! 'ঘে ঈশ্বরকে জানা! যায় সংসাররূপ-অদ্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্ব 

করি ॥ ৩১ ॥ 



১৬৬ _ শঙ্বরাচার্যয-গ্রস্থমালা 

বিজ্ঞানাংশো যন্ত সতঃ শক্ত্যধিরূটো, 

বুদ্ধিের্বোধত্যত্র & বহির্বোধ্য রন 

নৈবাস্তঃস্থং বোধতি 1 যং বোধয়িতারং, 
তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হুরিমীড়ে ॥ ৩২ ॥ 

ত্যন্সনাঙ্গ ।--যে সৎ অর্থাৎ সত্যবস্তর:শক্কিসমাশ্রিত বিজ্ঞানাংশ, ০ুদ্ধি- 

রূপে বাহ্-বোধ্য পদার্থপকলের বোধ জন্মাপ়) কিন্তু সেই বুদ্ধি যে, অন্তন্থ 
বোধয়িতা (পুরুষকে জানাইতে পারে না, সংসাররূপ-অন্ধকারবিনাধী সেই হরিকে 

স্তব করি ॥ ৩২ ॥ 

কোহ্য়ং দেহে দেব ইতীতং স্ৃবিচার্য্য, 
: ত্কাতা শ্লোতানন্দযিতা চৈষ ছি দেব2। 

ইত্যালোচ্য জ্ঞাংশ ইহান্মীতি বিছুর্ধং, 

তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৩ ॥ 

অসন্্ন্বাচ্গ ।--এই দেহে কোন্ দেব আছেন? এইরূপ বিচারে 

যিনি জ্ঞাতা, শ্রোতা ও আনন্দয়িতা, তিনি এই দেহে অধিষ্ঠিত দেব, এইবপ 

আটলৌচন| দ্বারা, আমিই দেই পরমাআআা। দেব এই প্রকারে ধাহাকে জান! 

যায়, সংসাররূপ-অন্ধকাঁরবিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৩ ॥ 

কো হোবান্যাদাত্মনি ন স্যাদয়মেষ, 

হোবানন্দঃ প্রাণিতি চাপানিতি চেতি। 

ইত্যস্তিত্বং বক্ত্যপপত্যা। শর্গতিরেষা, 

ৃ তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হুরিমীড়ে ॥ ৪ | 

অঅন্রা্গ ।-_( আনন্দময় আত্মা ) ইনি না থাকিলে, কে স্বীস-প্রশ্থীস- 

কার্মা করিতে পারিত, আনন্দময় আত্মা আছেন বলিয়াই জীব শ্বীসপ্রশ্বীসকায্য 

ইত্যাদিরূপে উপপত্তি প্রদর্শন করিয়। শ্রুতি ধাহার করিতে সমর্থ হইয়াছে । 

অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হন্গিকে 

সব করি ৪ ৩৪ ॥ 

* 'বুস্থিবূধ্যতাজ' এই পাঠও দৃষ্ট হয়। 

৭ খুধাতি' পাঠাঘৃষ্ট হয়। 
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প্রাণে। বাহং বাক্শ্রবণাদীনি মনে! বা, 

বুদ্ধিরর্বাহং ব্যস্ত উতাহোহুপি সমস্তঃ 
ইত্যালোচ্য যান বিছ্ুর্ষং, 

ংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৫ ॥ 

দুসন্ুবাছ ॥ মামি প্রাণ, আমি বাকা) আমি শ্রবণার্দি ইন্দ্রিয়। আমি 

মন, আমি বুদ্ধি অথব! এই প্রাণাদি পৃ্ক্রূপে ও সমস্তরূপে আমিই বিস্তমান আছি, 
এইরূপে আল্লোচনা! করিলে ধাহাকে “আমি ফলস্বরূপ” এইরূপ জানা যায, 
সংসাররূপ-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৫ ॥ 

নং গ্রাণো নৈব শরীরং ন মনোহহং, 

নাহং বুদ্ধির্নাহমহস্কারধিয়ৌ চ। 
যোহত্র জ্ঞাংশ?ঃ সোহম্ম্যহমেতি বিছুর্ষং 

তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৬ ॥ 

্ অন্যুস্াগ ।--আমি প্রা নহি, শরীর নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি) অহঙ্কার 

নহি, চিত্রবৃত্তি নহি, (যেহেতু, প্র প্রাণাদি ভৌতিক পদার্থ দৃশ্ঠ সাবয়ব 

ঘটাদির স্তায় উপচয়াপচন্বশালী | বিশেষতঃ আমার প্রাণ ও আমার শরীর 

ইতাদি জ্ঞান হয়। ) যিনি (দৃশ্ঠত্বাদি-ধর্মরহিত, প্রাণাদির সাক্ষী ) জ্ঞানম়, 

তিনিই আমি, এইরূপে ধীহাকে জানা যায়, সংসার- অন্ধকার- বিনাশকারী সেই 

হরিকে আমি স্তব করি ॥ ৩৬ ॥ 

স্তামান্রং কেবলবিজ্ঞনমজং সৎ, 

সুন্মনং নিত্যং তত্বমসীত্যাত্মস্থতায় । 
সান্নামস্তে প্রাহ পিতা ঘং বিভূমাগ্াং 

| তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিষীড়ে ॥ ৩৭ ॥ 

অনম্ম্ুল্রাদ্ক 1-_সত্তামাত্র অদ্বিতীয়, জ্ঞানময়) উৎপত্তিরহিত, সংস্বরূপ, হু 

ও নিত্য, তিনিই তুমি”--“তৎ ত্বমসি--* এইরূপে সামবেদের ক্জন্তভাগে ( ছান্দোগ্য 
উপনিষদে ) পিতা৷ ( উদ্জালক ) নিজ পুত্রকে (শ্বেতকেতুকে ) যে সর্বাকারণ 

বিভৃব্রিয়ে উপদেশ করিয়াছেন, সংলায়য়প-অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে ত্যব 
করি॥ ৩৭ ॥ 
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ূর্তামূর্তে পর্ববমপোহ্থাথ সমাধো, 
ৃশ্ঠযং সর্ববং নেতি চ নেতীতি বিহায়। 

চৈতন্াংশে স্বাত্মনি সম্তঞ্চ বিছুর্যং, 
ংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৮ ॥. 

জম্মাঁদ ৪--( আত্মতবানুসন্ধীনকারী যোগিগণ) অগ্রে রতামূর্ত” কৰা 

পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া সমাধিকালেও দৃশ্ঠ পদার্থনকলকে নেতি নেঁতি বাকো 

নিরাস পূর্ধঘক অবশিষ্ট চৈতন্তন্বরূপ স্বীর আত্মায় সদাস্থিত বলিয়৷ ধাহাকে জানিয়া' 

ছেন, সংসার-রূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৮ ॥ 

ওতং প্রো যত্র চ সর্বধং গগনাস্তং, 

| যোহস্থুলানণা দিযু সিদ্ধোহক্ষরসংজ্ঞঃ | 
জ্ঞাতাতোহন্তে। নেত্যুপলভ্যেো৷ ন চ বেদ্ধ- 

ংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৯ ॥ 

অবন্তুবাচ্ছ ।-_বাহাতে ক্ষিতি, জল, তেঞজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভৃত 

র্ধতোভাবে পরিব্যাপ্ত আছে, ধিনি “স্থল লহেন বা সুক্ নহেন”-_ অন্থুলম্, 

অন৭ু*-_ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে পিদ্ধ আছেন, ঘিনি অক্ষরসংজ্ঞক অর্থাৎ কোন 

কালেও ধাহার ক্ষয়োদয় নাই, ধিনি ভিন্ন আর কেহ জ্ঞাত নহেল, ধাহাকে এই 

ভাবেই কেবল বুঝিতে হয়, (প্রকারান্তরে ) যিনি জ্ঞেয় নহেন, সংসাররূপ- 

অন্ধকার-বিনানী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৯ ॥ 

তাবৎ সর্ববং সত্যমিবাভাতি যদেতদ্- 

যাবৎ সোহন্মীত্যাত্মনি যে জ্ঞো। ন হি দৃষ্টঃ। 
দৃষ্টে তশ্মিন্ স্ববমসত্যং ভবতীদং, 

-তং সংসারধ্বাস্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪০ ॥ 

এজসম্লুআাদ্তএ--যাবং-আমিই সেই পরমাত্মা, এইরূপে বে পরমাত্মার 

পরমার্ধদর্শন না! হয়, তাবৎ--সকল পদার্থই সত্য বলিয়া! বৌধ হইতে থাকে । 

যে.পরমাত্মরূপী হরির দর্শনে সমন্তই জসত্য বলিয়। প্রতীতি হুইযক৷ থাকে, সংলার- 

রূখ-জন্ধকার-বিনাণী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪*॥ 



শঙ্করাচাধ্যগ্রন্থমাল! ১৬৯ 

রাগামুক্তং লোহ্যুতং হেম যথাগ্লৌ, 
| যোগাফ্টাঙ্গৈরুজ্ঘ্বলিতজ্ঞানময়াগ্ো । 

দগ্ধাত্মানং জ্ঞং পরিশিষটঞ্চ বিভুর্যং, 
| তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪১ ॥ 

' অঅন্যুব্বাচগ ।--যেমন লোহযুক্ত সুবর্ণকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে সেই লৌহ 
ভশ্মীভূত "হইয়া! কেবল সুবর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধন দ্বার! 

সমুজ্জল জ্ঞানাগ্রিতে রাগরঞ্জিত আপনাকে দগ্ধ করিলে (রাগ-_বিষয়সমুহ বিনষ্ট 
হয়) কেবল একমাত্র যে জ্ঞানম্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন, বলিয়! (জ্ঞানীর! ) অবগত 
হয়েল, সংসাররূপ অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ 9১॥ 

যং বিজ্ঞামজ্যোতিষমাগ্যং স্ুত্িভাতং, ূ 

হুছ্যর্কেন্দরগ্ন্যোকসমীড্যং তড়িদদাভম.। 

ভক্ত্যারাধ্যেহৈব বিশস্ত্যাত্মনি সম্তং, 

তং সংসার-ধ্বাস্ত-বিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪২॥ 

অন্মবাদ্ত (যে আছ বিজ্ঞান্জ্যোতিঃ হৃদরমধ্যে সুপ্রকাশ, যিনি চক্র, 

সুধ্য ও অগ্নির তেজোদাতা+ যিনি বিহ্যুতের গ্তায় তেজোময়, বাহাকে ভক্তিপূর্ব্বক 

আরাধনা করিলে আত্মস্থিত ধাহাতে ইহলোকেই প্রবেশ কর! যায়, সংসাররূপ- 
অন্ধকার-বিনাশী সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪২ ॥ 

পায়াস্তক্ঞং ্বাত্মনি সম্তং পুরুষং যে, 

তক্ত্যা ভ্তৌতীত্যাঙ্গিরসং বিষ্ু্রিমং মামৃ। 

ইত্যাত্বানং স্বাত্মনি সংহত সদৈক- | 

স্তং সংসারধ্বান্তবিনীশং হরিমীড়ে ॥ ৪৩॥ 
বন্নুত্যানদ 4-সস্বাত্বস্থ পুরুষকে “আমি ভক্ত আঙগিরসন্র্ূপ, এই আমাকে 

বিঞু রক্ষা করুন” বিনি তক্তরূপে, এইপ্রকার ব্য করেন, অথচ-নিজ আত্মাতে 
সর্বাত্ম/শীন করিয়া সদা একরূপে স্থিত, সংলারন্নপ-অন্ধকারবিনাশী সেই হরিকে 
স্তব করি ॥ ৬৩ ॥ 

, উ্স্পইিং .. 
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ইন্থং স্তোত্রং ভক্তজনেভ্যং ভবভীতি- 
ধ্বাস্তার্কাভং রানি | যঃ। 

বিষ্গোলোকং বক্তি *%* শৃণোতি ব্রজতি জ্ঞো, 

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং স্বাত্বনি চাঁপ্সোতি মনুষ্যঃ ৭" ॥ 8৪ ॥' 

ইতি হরিস্ততিঃ। 

অর্ু্বাদক ।_যে মানব উক্তপ্রকার ভগবৎপাদ শক্বরাচার্্য-প্রণীত 

ভগবস্তক্তজনের পুঁজ্য, সংসারভয়রূপ অন্ধকারের ভাস্করস্বরূপ এই স্তব উচ্চারণ 

করেন অথবা শ্রবণ করেন, তিনি বিষুখলোকে গমন করেন এবং সৈই জ্ঞাত 

আত্মাতেই জ্ঞান ও জ্ঞ়কে প্রাপ্ত হয়েন।॥ ৪৪ ॥ 

হরিন্তোত্র সম্পূর্ণ । 

স্্রীরামভুজন্গপ্রয়াত-স্তোত্রম্। 
শ্গণেশায় নমঃ । 

বিশুদ্ধং পরং সচ্চিদানন্দরূপং 

গুণাধারমাধারহীনং বরেণ্যম্। 

মহান্তং বিভান্তং গুহান্তং গুণান্তং 

স্থখাস্তং স্বয়ং ধাম রামং-প্রপছ্থে ॥ ১॥ 

অন্মুলাচ্গ ।--বিনি নিখিল গুণের আধার ধচ গুণাতীত, যিনি হৃদয় 

গুহায়./অধিষ্ঠিত অথচ দিরাধার, বিষয্-স্থখের পরপারে স্থিত, সচ্ছিদাননদস্বরূপ, 

মেই শ্বপ্নকাশ সর্বকারণ বিশুদ্ধ জ্যোতীরূপ জ্ীরামের প্রপন্ন হইতেছি ॥ ১ ॥ 

* 'গঠতি, পাঠান্তর, কিন্ত ছন্দোতঈ। 
1 এই গ্লোকটি বাণিবিলাস মুক্রিত পুস্তকে নাই 
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শিবং নিত্যমেকং বিভুং তারকাখ্যং 

হ্থখাকারমাকারশুন্যং হুমান্যম্। 

মহেশং কলেশং স্ুরেশং পরেশং 

নরেশং নিরীশং মহীশং প্রপদ্ধে ॥ ২॥ ূ 

অন্যুবাল ।-_ঘিনি মঙ্গলময়, অ্ধিতীয় বিভু, সাহার নাম তারকত্রক্ধ। যিনি 
নিরাকার, নিত্যস্থখন্বরূপ, সর্ধকলার ( অগ্ধির দশ কলা, ুর্দ্যের দ্বাদশ কলা চক্রের 

ঘোড়শ কলা, এবং সৃষ্যাদি পঞ্াশং কলার ) অধীশ্বর ও জগন্সান্, ধার প্র 

কেহ নাই, ধিনি মহেশবর, স্থরেশ্বর ও পরমেশ্বর, সেই নরনাথ ভূপালের প্রপন্ 

হইতেছি ॥২॥. 

যদাবর্ণয়ৎ কর্ণমূলেহস্তকালে 

শিবেো! রাম রামেতি রামেতি কাশ্যামৃ। 

তদেকং পরং তারকব্রহ্মরূপং 

ভজেহহং ভজেহহুং ভজেহহং ভজেহহুম্ ॥ ৩॥ 

অন্যুন্বাচ্গ 1-শিব কাশীতে মৃত্যুকালে জীবের কর্ণসূলে যে “রাম রাম 

রাম+ এই বর্ণ প্রদান করেন, তারকব্ন্ধস্বপ সেই এক সর্বপ্রধান বস্তকে আমি 

ভজন৷ করি, আমি ভজন! করি, আমি ভজনা কর্িঃ আমি তজন! করি। ( আন" 

নদের আতিশয্যে ও একান্ত নিশ্চয়দ্কোতনের জন্য পুনঃ পুনঃ কীর্ঘন 

হইয়াছে )॥ ৩ ॥ 

মহারত্বপীঠে শুভে কল্পমূলে 

নুখাসীনমাদিত্যকোটিগ্রকাশমৃ। 

_ সদ! জানকীলঙ্ষমণোপেতমেকং 

সদা! রামচন্দ্র ভজেহহং ভজেইহম্ ॥ ৪ ॥ 
.- অস্মুনাল্চ /--গুভ কল্পবৃক্ষমূলে মহারত্বময় পীঠে সুখে আসীন, সতত 

জানকী এবং লক্ষণ-সমন্িত, কোটিগূর্ধযসমতেজা, অন্ধিতীয় রামন্রকে আমি 
তজনা করি) আমি সর্বদা ভজনা করি ॥ ৪ ॥ 



১৭২ শঙ্বরো চাষ্য-গ্রস্থমাল৷ 

কৃণদ্রত্বমঞ্জীর-পাদারবিন্দং 

লসম্মেখলা-চারু-পীতান্বরাঢ্যম্ । 

মহারত্র-হারোল্লসৎ-কৌনন্তভাঙ্গং 

নদচ্চঞ্চরীমঞ্জরীলোল্মালম্ ॥ ৫ ॥ 

অন্মুবাচ্গ।-_বাহার চরণকমলে রত্ব-ুপুর বাজিতেছে, পুশোভিত*কটি- 
হার-মনোহুর পীতান্বর ধাহার পরিধানে আছে, বক্ষঃস্থলে মঙ্থারত্বহার-শে'ভিত 

কৌস্তভমাণি বিরাজমান, বাহার দোগুলামান মালা কুন্ুমমঞ্জরী, গুঞ্জনরত ভ্রমরী 

শোভিত ॥ ৫ ॥ 

লসচ্চক্দ্রিকা-ম্মের-শোণাধরাভং 

সমুগ্যৎ-পতঙ্গেন্দকোটিপ্রকাশম্। 

স্ক্রৎ-কাস্তি-নীরাজনারাধিতাজ্বি মূ ॥ ৬ ॥ 

অন্পুন্না্ক 4 ধাহার অরুণ অধরের আভা, জ্যোতর! সদৃশ ঈষৎ হান্ত 
শোভিত হইয়া বিরাজমান, ধাহার জ্যোতি উদ্দীয়মান কোটিসুর্যা ও চজ্রের তায়, 
বাহার চরণধুগল প্রণত বহ্ধা ও রুদ্র প্রমুখ দেবগণের কিরীটরত্ব-নিংস্থত কিরণজাল- 

নীরাজনায় আরাধিত হইতেছে ॥ ৬ ॥ 

পুরঃ প্রাঞ্জলীনাঞ্জনেয়াদিতক্তান্ 

স্ব-চিন্মুদেয়া ভদ্রেয়া বোধয়স্তমূ। 

ভজেহহং ভজেহহুং সদ! রামচন্দ্ং 

তদন্াং ন মন্যে ন মন্যে নূ মন্যে ॥ ৭ ॥ 

অন্মুন্বা্চ 1-ধিনি সম্গুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত অঞ্জনাননান প্রভৃতি 
ভক্তবৃন্দকে কল্যাখদারিনী শ্বীযজ্ঞানমুদ্রা। দ্বারা ভ্ঞানোপদেশ-প্রদানে তৎপর, আমি 
সৈই রমিটজঁকে সঘ! তজনা করি, সদা ভজনা করি। আমি তীহা খ্যতীত 
কাছাকেও ধনে আনিতে চাহি না, মনে আঁনিতে চাহি নী, দিন 
ছি না॥ 41 
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যদ! মুসমীপং কৃতান্তঃ সমেত্য 

প্রচণ্ড-প্রকোপৈর্ভটৈভীষয়েন্মামূ। 
তদ্দাবিহ্ষরোষি ত্বদীয়ং স্বরূপং 

সদাপত্প্রণাশং স-কোদগুবাণম্ ॥ ৮ ॥ 

তর্যন্রুাল্গ ।-যখন আমার কাছে কৃতান্ত আসিয়। প্রচণ্ড ক্রোধযুক্ত 

নিজ যোল্ধুগণ দ্বারা আমাকে ভয় দেখা ইবে তখন সদা-বিপত্তি-ভঙ্জন ধন্র্বাণধারী 
তোমার মূর্তি ( নিশ্চয়ই আমার সমক্ষে ) প্রীছুভূতি করিবে ॥ ৮ ॥ 

নিজে মানসে মন্দিরে সম্গিধেহি 
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো রামচন্দ্র । 

স-লৌমিত্রিণ কৈকয়ী-নন্দনেন 
স্বশক্ঞ্যা নুভক্ত্য। চ সংসেব্যমান ॥ ৯ ॥ 

অন্ুবাঙগ ।_হে প্রভে!, রামচন্দ্র! প্রসর হও, প্রসন্ন হও; লক্ষণসহ 
কৈকেয়ীনন্দন নিজ শক্তি আর অন্থগত ভক্িসহকারে তোমার দেব! করিতেছেন, 
এইরূপে আমার মানসমন্দিরে উপস্থিত হও ॥ ৯॥ 

স্বতক্তাগ্রগণ্যৈঃ কপীশৈর্মহীশৈ- 
রনীকৈরনেকৈশ্চ রাম প্রসীদ । 
নমন্তে নমোহস্তীশ রাম প্রসী্ 
প্রশাধি প্রশাধি প্রকাশং প্রভো। মাম ॥ ১০ ॥ 

অন্যুা্গ ।-_নিজভক্তাগ্রগণ্য কপিরাজ-সমূহ, ভূপালপমূহ এবং বহসৈস্ত- 
, সমন্বিত হে ত্বাম! আমার প্রতি প্রীপ্প হও; হে ঈশ্বর! তোমার প্রতি 

( আমার ) পুনঃ পুনঃ নমস্কার (অর্পিত) হউক । হে রাম, প্রসর হও, কে 

প্রভো, আমাকে প্রকাশ্বরূপে উপদেশ প্রদান কর) উপদেশ প্রদান কর ॥ ১ 

ত্বমেবাসি দৈবং পরং মে যদেকং 
সচৈতন্যমেতৎ ত্বধন্াক্ মন্যে। 
য্তোহভূঙ্গমেয়ং বিয়দ্স্বাযু-তেজো- 

জলোব্ব্যাদিকা ধ্যঞ্চরঞ্চাচরঞ্চ 1 ১১ ॥ 
জন্মুহ্বী্ +--ধাহ! হইতে আকাশ, বাহু, তেজ, জজ, পৃথিবী প্রতৃঙ্ি 



নং 
তি 
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অপরিমিত চরাচরকার্ধ্য উৎপন্ন; হইয়াছে, যিনি এক নিতা চৈতন্তস্বরূপ, সেই 

খরুমিই আমার পরম দেবতা হইতেছ॥ এই বিশ্বত্রত্মাগকে তোম। ভিন্ন মনে 

“করি না ॥ ১১॥ 

নমঃ সচ্চিদানন্দরূপায় তট্মৈ 

নমে। দেবদেবায় রমায় তুভ্যম,। 

নমে৷ জানকী-জীবিতেশায় তুভ্যং 

নমঃ পুগরীকায়তাক্ষায় তৃত্যম ॥ ১২॥ 

অমম্কুব্ীচ্ ৫-সেই সচ্চিদানন্দনূপকে নমস্কার, ছে দেঝদেব ঝ্ম, তুমিই 
_ সেই, তোমাকে নমস্কার, জানকী-জীবিতেশ্বর, তোমাকে নমস্কার, হে পুগুরীক- 
বিশাললোচন, তোমাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥ 

নমো! ভক্তিযুক্তানুরক্তায় তৃভ্যং 

নমঃ পুণ্যপুঞ্জেকলভ্যায় তৃভ্যমৃ। 

নমো! বেদবেগ্ায় চাগ্ভায় পুংসে 

নম; সুন্দরায়েন্দিরাবল্লভায় ॥ ১৩ ॥ 

অন্মুবাঙ্গ ।-নিজ ভক্তগণের প্রতি অনুরক্তক তোমাকে নমস্কার, 

একমাত্র পুণ্যপুঞ্জলভ্য "তোমাকে নমস্কার, বেদবেদ্ধ আগ্ঠ পুরুষ ( তোমাকে ) 

নমন্কার, জন্দরমূর্তি ( গ্রীবল্লভ ) তোমাকে ) নমস্কার ॥ ১৩।॥ 

নমো বিশ্বকর্তে, নামা বিশ্বহর্তে 

নমে। বিশ্বভোক্তে নমে। বিশ্বমাত্রে। 

নমো! বিশ্বনেত্রে নমো বিশ্বজেত্রে 

নমো বিশ্বপিত্রে নমো! বিশ্বধাত্রে ॥ ১৪। 

অন্মুআাঙ্গ।-_বিশ্বকর্তীকে নমস্কার, বিশ্বহর্তীকে নমস্কার, বিশ্বভোক্তাকে 

নমক্কার, বিশ্বজ্জাতাকে নমস্কার) বি্বনেতাকে নমস্কার, বিশ্বব্েতাকে নমস্কার, 

'শঁধিখপিতাকে নমস্কার, বিশ্বধাতাকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥ 
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নমস্তে নমন্তে সমস্তপ্রপঞ্চ- 
গ্ররভোগ-প্রয়োগ-প্রমাণ-প্রবীণ। 

মদীয়ং মনস্তুৎ-পদদ্বন্থসেবাং 
বিধাতুং প্ররৃতং স্থচৈতন্যসিদ্ধ্য ॥ ১৫ ॥ 

আম্মার /-হে সমস্ত জগত্প্রপঞ্চের অব্যাহত ভোগ, প্রয়োগ এবং 

যাথার্থ্য-নির্ণয়ে প্রবীণ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি । আমার মন ক্ুচৈতন্য 

অর্থাৎ তবজ্ঞান*লাভের জন্ট তোমার চরপধুগল সেব। করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ॥১৫। 

শিলাপি তৃদড্ঘি ক্ষমাসঙ্গিরেণু- 

* প্রসাদাদ্ধি চৈতন্যমাধত রাম । 
নরস্তৃৎপদদন্দ-সেবাবিধা নাঁৎ 

স্ুচৈতন্তমেতীতি কিং চিত্রমত্র ॥ ১৬ ॥ 

ভম্মরলীদ্ক 1-হে রাম! তোমার চরণসঙ্গত পাধিব রেণুর জানে, 

শিলাও চৈতন্ প্রাপ্ত হইয়াছিল মানুষ তোমার চরণধুগল সেবা! করিলে ষে 
স্থুচৈতন্ত লাভ করিবে; ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ॥ ১৬॥ 

পবিভ্রেং চরিত্রং বিচিত্রং তৃদীয়ং 
নর! যে ম্মরন্ত্যন্বহং রামচজ্। 

ভবস্তং ভবান্তং ভরম্তং ভজস্তো 

লভভ্তে কৃতান্তং ন পশ্যনস্ত্যতোহস্তে ॥ ১৭ ॥ 

অসন্যুহ্বাচ্গ | হে রামচন্দ্র! যাহার! জগৎপালক তোমাকে ভজনা করত 

প্রত্যহ তোমার পবিত্র বিচিত্র চিত্র স্মরণ করে, তাহারা সংসারের পারা 

হইয়। থাকে, অতএব অস্তে আর কৃতাস্তদর্শন করে না ॥ ১৭ ॥ 

স পুণ্য; স গণ্যঃ শরণ্যে। মমায়ং 

নরে। বেদ যে! দেব-চুড়ামণিং ত্বাম্। 
সদাকারমেকং চিদানন্দরূপং 

মনোবাগগম্যং পরং ধাম রাম ॥ ১৮ ॥ 

তযশ্নুাজ্গ ।--হে রাম, তুমি দেবচুড়ামণি, নিত্যমুষ্তি, বাক্য-মনের অভীতষ্ট 

০০০০০ 
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চিদানন্স্বরূপ, পরমজ্যোতিঃ) যে মানব তোমাকে “ইনি আমার শরণ্য” ইহ! 
উপলব্ধি করেন, তিনি পুণ্যবান্ এবং তিনি গণনীয় ॥ ১৮ ॥ 

ক প্রচণ্ড প্রতাপ-প্রভাবাভিভূত- 

? প্রভৃতারিবীর প্রভো রামচন্দ্র। 

বলং তে কথং বর্যতেহতীববাল্যে 

( যতোহখগ্ডি চণ্তীশকোদগু-দগুম্ ॥ ১৯ ॥ 

অতবন্মব্া্গ ।- হে প্রভে। রামচন্দ্র, তোমার প্রচণ্ড প্রতাপ-প্রভাবে অগণিত 

অরাতি বীরগণ অভিভূত হইয়াছে, তোমার এই অতীব বল কিূপে বনি! করিব, 
যে হেতু তুমি অল্পবয়সে হরধনুভঙ্গ করিয়াছিলে ॥ ১৯ ॥ 

দশগ্রীবমুগ্রং সপুন্রং সমিত্রং 

সরিদ্দগমধ্যস্থ-রক্ষো-গণেশমূ। 

ভবন্তং বিন! রাম বরো নরো। বা- 

স্থরো৷ বামরো। বা জয়ে কন্তিলোক্যাম্ ॥ ২০ ॥ 

অন্পলাচ্ছ ।-হে রাম! সাগর-ছূর্গমধ্যস্থ রাক্ষসবুন্দের অধিপতি সপুত্র 

সমিত্র উগ্র দশগ্রীবকে জয় করিতে ব্রেলোক্যমণ্ডলে তোমা বাতীত কোন্ 
নুরাস্থুর-মানব-বীর সমর্থ ? ॥ ২০ ॥ 

সদারাম রামেতি নামান্থৃতং তে 

সদারামমানন্দ-নিষ্যন্দ-কন্দম্। 

পিবস্তং নমন্তং সদস্তং হসম্তং 

হনুমন্তমন্তর্ডজে তং নিতান্তম্ ॥ ২১॥ 

অসন্ুন্বাদ্দ।-হে রাম, সঙ্জনের আরামপ্রদ আননা-প্রশ্রথণের মূল' 
উৎদ তোমার 'ব্াম এই নামামৃত যিনি লদা পান করিতেছেন, তোমায় প্রণাম, 
করিতেছেন, শুভ্র দশনপঙডুক্তি বাহির করিয়! হান্ত করিতেছেন, সেই 
ন্ছমানূ্কে আমি অন্তরে একান্ত ভজন! করি ॥ ২১॥ 
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সদারাম রামেতি নামাম্বতং তে 

*সদ(রামমানন্দ-নিষ্যন্দ-কন্দম্। 

পিবন্নন্বহং নম্বহং নৈব মৃৃত্যো- 

বিভেমি প্রসাদদাদসাদাত্তবৈব ॥ ২২ ॥ 

অন্ববাঙ্গ 1-হে রাম! সঙ্জনগণের সতত আরামপ্রদদ আনন্দ- 

প্রশ্রবগের মুল উৎস তোমার “রাম” এই নামামৃত আমি প্রতিদিন প্রন করত 
তোমারই অব্যাহত: প্রসাদে মৃত্যাকেও ভয় করি না? ২২। 

অ-সীতা-সমেতৈরকো দণ্ড-ভূষৈ- 

রসৌমিত্রি-বন্দ্যৈরচগু-প্রতাপৈঃ | 

অলঙ্কেশ-কালৈরন্থগ্রীব-মিত্রৈ- 

ররামাভিধেয়ৈরলং দৈবতৈন ॥ ২৩ ॥ 

অন্মুম্বাঙ্গ ।--€(হে রান) ধীহারা সীতা-সমস্থিত নহেন, কোদগুভ্ষণ 
যাহাদের নাই, ধীহারা1 সৌমিত্রির বন্দনীয় নহেন, বাহার! প্রচও্-প্রতাপশালী 

নহেন, লক্কেশ্বরের মৃত্া ধাহারা করিতে পারেন নাই, সুগ্রীৰ ধাহাদের মিত্র 

নহেন, রাম ধাহাদের নাম নহে, এমন দেবতায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই ॥ ২৩ ॥ 

অ-বীরাসনস্থৈর-চিন্মুদ্রিকাট্যৈ- 

রভক্তাঞ্জনেয়াদিতত্ব প্রকাশৈঃ | 

অমন্দারমুলৈরমন্দারমালৈ- 

ররামাভিধেয়ৈরলং দৈবতৈন? ॥ ২৪ ॥ 

অঅন্নুহ্যাচ্ছ ।-_বাহার| বীরাসনে আলীন নহেন, জ্ঞানমধী মুদ্রা বাহাদের 

“হস্তে নাই, অঞ্জনানন্দন প্রভৃতি ভক্ত-সমক্ষে ধাহার! তত্ব প্রকাশ করেন নাই, 
মন্বারমূলে ধাহাদের স্থিতি নহে, মন্দারমালা ধাহাদের লাই, রাম বাহাছিের 

নাম নহে, এইক্সপ দেবতার আমাদিগের প্রয়োজন নাই ॥ ২৪॥ ্ 

১মস্হও 
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অ-লিঙ্কুপ্রকোপৈর-বন্দ্যপ্রতাপৈ- 
র-বন্ধুপ্রযাণৈর-মন্দ-স্মিতাট্যৈঃ | 
অ-দণ্ড-প্রবাসৈর-খগুপ্রবোধৈ- 

র-রামভিধেয়ৈরলং দৈবতৈর ॥ ২৫ ॥ 

অন্যুশ্বান্ম ।-_সমুদ্রের প্রতি বাহার! ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন 

নাই, বাণ্ভীদের প্রতাপ বন্দনীন্ন হয় নাই, ধাহাদিগের বন্ধবিচ্ছেদ হয় নাই, 
ষাহাদিগের মুখে মুছুমন্দ ঈষৎ হান্তয নাই, দণ্ডকারণো ধাহারা প্রবাস করেন 

নাই, ধাহারা আত্মবিস্থৃত নহেন, রাম ধাহাদিগের নাম নহে, এইরপ্রা দেবতাম 

আমাপিগের প্রয়োজন নাই ॥ ২৫ ॥ 

হরে রাম সীতাপতে রাবণারে 

খরারে মুরারেহস্থরারে পরেতি । 

লপস্তং নয়ন্তং সদাকালমেবং 

সমালোকয়।লো কয়াশেষবন্ধো ॥ ২৬ ॥ 

অন্পরলাদ্ত ।--হে হরে, হে রাম, হে মীতাপতে, হে রাবণারেঃ হে 

খরবিনাশন, হে মুরারে, হে অনুররিপো, হে পরাৎপর, এইরূপ কথাযর সকলকাল 

যাপন করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে হে অথিলবন্ধো, অবলোকন কর, অবলোকন 

কর ॥ ২৬ ॥ 

নমস্তে স্মিত্রা-হপুক্রাভি বন্দ্য 

নমন্তে সদ কৈকয়ী-নন্দনেড্য | 

নমন্তে সদা বানরাধীশবন্দ্য 

নমস্তে নমন্তডে সদ রামচন্দ্র ॥ ২৭ ॥ 

অসন্ভুশ্বাল্ক ।__হে সুমিত্রাতনয়ের অভিবাদনীয়, তোমাকে নমস্কার, হে 
কৈধেরী-নন্দনের স্তবপাত্র, সর্বদা তোমাকে নমস্কার, হে বাদরপতি গরীবের 

বঙ্গনীয্ঃ তোমাকে নিরন্তর নমস্কার, হে রামচন্দ্র, সতত তোমায় নমস্কার, 
তোমায় নমস্কার ॥ ২৭ ॥ 
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প্রসীদ প্রসীদ প্রচগুপ্রতাপ 
প্রসীদ প্রসীদ গ্রচণ্ডারিকাল। 

* প্রসীদ প্রসীদ প্রপন্নান্ুকম্পিন্ 

প্রসীদ প্রসীদ প্রভে। রামচন্দ্র ॥ ২৮ ॥ 

অন্নুন্বাদত 1হে প্রচণ্ড প্রতাপ, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও $ হে প্রচণ্ড-শক্রর 

₹তাস্ত, পদ হও, প্রসন্ন হও ? হে প্রপন্নজনে সদা অনুকম্পাপরায়ণ, প্রসন্ন হও; 

প্রসন্ন হও; হে প্রভে৷ রামচন্দ্র, প্রসন্ন হও, প্রপর হও ॥ ২৮ ॥ 

ভূজঙ্গপ্রয়াতং পরং বেদসারং 

নমুদ! রামচন্দ্রন্য ভক্ত্যা চ নিত্যমৃ। 

পঠন্ সম্ভতং চিস্তয়ন্ স্থাস্তরঙ্গে 
স এব স্বয়ং রামচন্দ্রঃ স ধন্যঃ 1 ২৯ ॥ 

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজ কাচার্ধ্যস্থয 
শ্রীগোবিন্মভগবৎ-পুজ্যপাদ-শিষ্যস্তয 

প্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ 

প্রীরামভূজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥ 

অন্ুক্াঙ্গ ।--( যে ব্যক্তি ) ভুজক্গপ্রয়াতচ্ছন্দে নির্টিত রামচন্দ্রের বেদ-সার 

পরম স্তব সানন্দে ভক্তি সহকারে পাঠ করেন এবং অন্তঃকরণে সদা চিন্তা! করেন, 

তিনি ধন্য এবং তিনিই স্বয়ং রামচন্দ্র ॥ ২৯ ॥ 

জীমন্ছক্করাচার্যয-কৃত রাদ-তুজগ্প্ররাত-স্তোত্র সম্পূর্ণ : 



পাতুরঙ্গাউকম্ । 

মহাযোগগীঠে তটে ভীমরথ্যান 
বরং পুগুরীকায় দাতুং মুনীনদ্রৈঃ। 

সমাগত্য তিষ্ঠস্তমানন্দকন্দং 
পরক্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাঁওুরলগম্ ॥ ১ ॥ 

অন্রুলাচ্ছ ।-- পুগ্তরীক নামে এক সাধক ভীমরথী নদীতটে মহাযোগপীঠে 

ভগবান্ বিষ্ণুর উপাঁসন। করিয়াছিলেন, নারায়ণ পুণ্তরীককে বরপ্রদানার্থ সেই স্থানে 
শিরোদেশে শিবলিঙ্গ ধারণ পূর্বক আবিভূত হইয়। পাঁও্রঙ্গনামক কটিতীটন্স্তহস্ত 
সুঠাম মৃত্তিতে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্্য দিখিজয়কালে সেই ভীমরথী- 
তীরে উপস্থিত হইয়! উক্ত পাওুরঙ্গের স্তব করেন। ] যিনি পুগুরীককে বরগ্রদানের 
নিমিত্ত মুন্গণের সহিত আগমন করিয়া ভীমরঘীতীরে মহাযোগপীঠে বিস্যমান 

আছেন, সেই আনন্দকন্দস্বরূপ পরব্রহ্মলিঙ্গ পাও্রঙ্গকে ভজন! করি ॥ ১ 

তড়িদ্বাসসং নীলমেঘাবভাসং, 
রমামন্দিরং হ্ুন্দরং চিৎ্প্রকাশম্। 

বরস্তিষ্টকাযাং সমন্স্তপাঁদং, 
পরক্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাতুরঙ্গম্ ॥ ২ ॥ 

জম্মন্াদ্ত ৫--ধাহার পরিধেয়বস্ত্র বিছ্যৎপুঞ্জের স্তায় সমুজ্জল, ধাহার দেহ 

নবজলধরের ন্তায় নীলবর্ণ, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান, বাহার কলেবর অতি সুন্দর, 

ধাহাকে দর্শন করিলে জ্ঞানের উদয় হয়, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, ধিনি ইষ্টকোপরি 
পাদবিস্তাস করিয়া বিস্তমান আছেন, সেই পরব্রহ্গলিঙ্গ পাওুরঙ্গনামক নারায়ণকে 

ভজনা করি ॥ ২ ॥ 

প্রমাণং ভবান্ধেরিদং মামকানাং 

নিতন্বঃ করাভ্যাং ধুতে যেন তম্মাৎ। 

_বিধাতুর্ববসত্যৈ ধুতো৷ নাভিকোষঃ, 
পরর্রহ্গলিঙ্গং ভজে পাতুরঙ্গম ॥ ৩॥ 

অন্ুন্বা্গ ।--আমার ভক্তগণের পক্ষে ভবসাগরের পরিমাণ (গভীরতা ) 
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এইমাত্র ( কটিদেশ পর্য্যন্ত ), ইহ! জ্ঞাপনের জন্ত (যে ভবসাগর অন্ঠের পক্ষে ছুত্তয়, 

তাহা আমার ভক্তগণের পক্ষে অনায়াসে পার হইবার যোগ্য--মাত্র কোমর-জল, 

ইহা! দেখাইবার গন্য ) ছুই হাত যিনি নিজ কটিদেশে স্থাপন করিয়াছেন, এবং ধিনি 

ব্রহ্মার বসতির নিমিত্ত নাভিকোষ ধারণ করিয়াছেন, সেই পরব্রহ্গলিঙ্গ পাওুরঙ্গনামক 

নারাযণকে ভজন। করি ॥ ৩) 

'্ফুরৎ-কৌস্তভালঙ্কতং কণ্ঠদেশে, 
শরিয়া জুষ-কেয়ুরকং ্রীনিবাঁসমূ। 

শবং শান্তমীড্যং বরং লোকপালং, 
পরক্রন্মলিঙ্গং ভজে পাণুরঙ্গম্ ॥ ৪ ॥ 

জন্নুাদক /-ধাহার কণঠদেশে সমুজ্দল কৌস্তভমণি অলঙ্কাররূপে শোভা 
পাইতেছে, লক্ষ্মী ধাহার কেয়ূরযুগল সর্বদা সেবা করেন, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান- 
স্বরূপ, যিনি সর্ধমঙ্গলপ্রদ, যিনি সর্বদ| শীস্তিপরায়ণ, যিনি সকলের স্তবত্য, ধিনি 

সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি সকল লোক পালন করেন, সেই পর্রহ্মলিঙ্গ পাওুরঙ্গ-নামক 

নারায়ণকে ভজন করি ॥ ৪ ॥ 

শরচ্চন্দ্র-বিম্বাননং চাঁর-হাসং, 

লসৎ-কুগুলাক্রান্ত-গণ্ড-স্থলাস্তম্। 

জবারাগবিম্বীধরং কঞ্জনেত্রং, 
পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাতুরঙ্গম্ ॥ ৫॥ 

অেন্নুবীচ্ছ ।--ধাহার বদন শরৎকালীন চন্দ্রের হ্তায় অতিশয় শোতমান, 

বাহার বদনে অতি মনোহর হাস্য প্রকাশ পায়, ধাহার গগপ্রান্তভাগ কুগুল- 

মণ্ডিত, বাহার অধর জবা-পুষ্পের ন্ায় লোহিতবর্ণ, ধীহার নয়নযুগল পদ্নের ন্যায়ঃ 
সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাঙুরঙ্গ নারায়ণকে ভজন। করি ॥ ৫ ॥ 

কিরীটৌজ্জ্বলৎসর্ব্বদিক্প্রান্তভাগং, | 
স্থরৈরচ্চিতং দিব্যরত্বৈরন্ধ্যৈঃ। 

ভ্রিভঙ্গারুতিং বহমাল্যাবতংসং, 
পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাুরজম্ ॥ ৬ ॥ 

অস্মু্যাদ্চ 1 বাহার মৌলিস্থিত কিরীটের উজ্জ্বল প্রভার সমস্ত দিগন্ত 
আলোকিত হইয়াছে, দেবগণ ধাহাকে আমূলা দিবারত্ব দ্বার! অর্চনা করেন, যিনি 
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ত্রিঙ্নাকারে বিস্কমান আছেন, ধিনি মযুরপুচ্ছ ও মালা দ্বারা বিভূষিত হইয়া 
থাকেন, ষেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাওুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজন! করি ॥ ৬॥ 

বিভূং বেণুনাদং চরন্তং ছুরস্তং, 

স্বয়ং লীলয়! গোপবেশং দধানমৃ। 

গবাং বুন্দকানন্দদং চারুহাসং, 
পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণুরঙ্গম্ ॥ ৭ ॥* 

জন্গরন্যাদ্ত 4ধিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি সর্ববদ! 'বেণুবাদন 

করিয়া কিরণ করেন, যিনি সকলের হুশ্রাপ্য ও অন্তহীন, যিনি স্বয়ং লীলাপ্রকাশ 

করিয়া গোপবেশ ধারণ করিয়াছেন, ধিনি গো-গণের আনন্মবর্ধন করেন, সেই 

সুচারু হাম্তবদন পরব্রহ্মলিঙ্গ পাও্ুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৭ 

অজং রুক্সিণী-প্রাণসপ্ীবনং তং, 
পরং ধাম কৈবল্যমেকং তুরীয়ম্। 

প্রসন্নং প্রপন্নাঞ্ডিহং দেবদেবং, 

পরক্রন্মলিঙ্গং ভজে পাণুরঙ্গমূ ॥ ৮ ॥ 
অন্পন্বাদত/--যিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, ধিনি কষ্সিণীর প্রাণ-সঞ্জীবক, যিনি 

পরম ধাম অর্থাৎ ধাহাতে লীন হইলে আ'র পতন হয় না, যিনি সাক্ষাৎ মোক্ষত্বরূপ, 

যিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও ন্ুযু্ডি অবস্থাত্রিতয়ের অতীত, যিনি প্রসন্ন হইলে শরণাগত 
ব্যক্তির ক্লেশ নিবারিত হয়ঃসেই পরত্রহ্মলিঙ্গ পাও্রলনামক নারায়ণকে ভজন! করি ॥৮॥ 

স্তবং পাঙুরঙ্গস্ত বৈ পুণ্যদং যে, 
পঠন্ত্যেকচিত্তেন ভক্ত্যা চ নিত্যমৃ। 

ভবাস্তোনিধিং তেহপি তীর্বস্তকালে, 
হরেরালয়ং শাশ্বতং প্রাপ্র বস্তি ॥ ৯॥ 

ইতি শ্রীমৎশঙ্করভগবতঃ কৃতৌ প্রীপাওুরঙ্গাষটক- 
স্তোত্রং সমাগুম্। 

অস্মব্যাচ্ক 4 বাহার! প্রতিদিন নিয়তচিত হুইয়৷ ভক্তিপূর্ববক মহাপুণ্যগ্রদ 
পাও্রজনামক নারায়ণের স্তব করেন, তাহার অন্তকালে এই তবমাগর হইতে 
'পরিভ্রাণ পাইয়া! পরমধাম বিফুলোকে গমন করেন ॥ ৯ ॥ 

পাওরজত্বব সম্পূর্ণ । 
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ভ্ীগণেশার নমঃ | 

হৃদস্তোজে কৃষ্ণঃ সজলজলদশ্টাঘলতন্তুঃ, 

সরোজাক্ষঃ অধ্বী মুকুটকটকাগ্/াভরণবান্। 
শরদ্ীকা-নাথ-প্রতিম-বদনঃ শ্রীমুরলিকাং, 

বহন্ ধ্যেয়ে! গোপীগণপরিরৃতঃ কুস্কুমচিতঃ ॥ষ& ॥ 

অন্বুবাল ।-যে কঃ জলপূর্ণ মেঘের গ্ার শ্টামকলেবর, যাহার নয়নযুগল 

পল্মসদৃশ, ধিনি মুকুট, মালা, কেমুর ও বলয়াদি বিভৃষণ ধারণ করিয়াছেন, যাহার 
বদন শরৎকালীন চন্দ্রের স্তায় শোভমান, যিনি যুরলীবাদনে তৎপর আছেন, 
সেই গোপীগণ-পরিবৃত কুস্কুমাঞ্চিতদেহ হরিকে হৃদয়কমলে ধ্যান করি ॥ ১ ॥ 

পয়োহস্তোধেদ্ীপান্মম হৃদয়মায়াহি ভগব- 
ন্মণিব্রাতভ্রাজৎ * কনকবরগীঠং ভজ হরে। 

স্থচিহ্তৌ তে পাঁদো যছুকুলজ ! নেনেজ্মি হ্বজলৈ- 
গহাণেদং দুর্ববাফলজলবদর্ধ্যং মুররিপো ॥ ২ ॥ 

ত্বন্লুশ্বাঙ্গ ।-_হে ভগবন্! ক্ষীরোদসাগরের ীপ হইতে আসিয়া আমার 

হৃদয়ে আগমন কর। হে হরে! তথায় মণি-খচিত কনকময় পীঠে আসন 

গ্রহণ কর। হে বহুকুলজ ! তোমার সুচিহ্নিত পাদধুগল স্থনির্শল জল দ্বারা আমি 

ধৌত করিতেছি অর্থাৎ পাগ্য প্রদান করিতেছি । হেষুরারে! আমি তোমাকে 
দুর্বাদল, ফল ও জলসমন্থিত অর্ধ্য প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর ॥ ২॥ 

তমাচামোপেক্জ্র ! ভ্রিদশসরিদস্তোহতি-শিশির 
ভজন্বেমং পঞ্চাস্বতফলরসাপ্লাবমঘহূন্ ণ*। 

হ্যনগ্যাঃ কালিন্দ্যা অপি কনককুস্তস্থিতমিদং, 
জলং তেন স্নানং কুরু কুরু কুরুত্বাচমনকম্ ॥ ৩ ॥ 

অঅন্মুহ্াচ্গ ।-হে উপেন্্র! আমি তোমাকে সুশীতল গঙ্গাজল আচমনীক়- 

* ভ্রাজদিতি পরপ্মৈপদ প্রয্নোগ কথফ্চিৎ বোধনীয়। “ব্রাতৈবাজৎ, বিশুদ্ধ পাঠ:। 
+ 'পঞ্ান্থৃত্নচিতমাপ্লাব--পাঠাস্তর | 
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রূপে প্রদান করিতেছি, সেই জল দ্বারা আচমন কর। হে পাপহারিন্! তুমি 
( মতপ্রদত্ত ) ফলরসাপুত পঞ্চামৃত ( মধুপর্করূপে ) গ্রহণ কর। এই ্বব্ণকুস্তস্থ 
গঙ্গা ও যমুনার জল প্রদান করিলাম, তুমি মৎগ্রদত্ত সেই জল দ্বারা স্নান কর 

এবং পুনরায় আচমন কর ॥ ৩ ৰ 

তড়িদ্বর্ণে বন্ত্রে ভজ বিজয়কান্তাধিহরণ &% 

প্রলম্বারিভ্রাতম্ছুলমুপবীতং কুরু গলে। 
এললাটে পাঁটারং ম্বগমদযুতং ধারয় হরে, 
'গৃহাণেদং মাল্যং শতদল-তুলস্তাদি-রচিতম্ ॥ ৪ ॥ 

অন্যুব্বাঙ্গ ।-হে অভীষ্টজনমনঃপীড়ানাশন বিজয়িন্ * আম্মার প্রদত্ত 

এই বিছ্াব্ণ যুগ্মবস্্ গ্রহণ কর, হে বলাম্ুজ, ( মৎপ্রদত্ত ) যজ্ঞোপবীত গলদেশে 

ধারণ কর। হেহরে! ললাটে কম্তুরীমিশ্রিত চন্দন ধারণ কর, এবং পন্ম ও 

তুলসীনির্দ্িত মালা! প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর ॥ ৪॥ 

দশাঙ্গং ধৃুপং সদ্-বরদচরণাগ্রেহ্পিতমযে, 
মুখং দীপেনেন্দু-প্রভব-রজস! ৭" দেব! কলযে। 

ইমে৷ পাণী বাণীপতিন্ুত স-কর্পুর-রজসা) 

বিশোধ্যাগ্রে দর্ভং সলিলমিদমাচাম নৃহরে ॥ ৫ ॥ 
অসন্মুত্রাচ্ছ ।-হে সদ্বরদপাদপদ্ম! আমি তোমার সন্দুখে দশাঙ্গ-ধুপ 

অর্পণ করিতেছি, তোমার মুখসমীপে কপুররেণুপূর্ণ দীপ প্রদান করিলাম» তত্থার! 

তোমার মুখ দর্শন করিতেছি। হে ব্রন্ধাদিবন্দ্া, তোমাকে কপুর্ব-বাসিত আচমনীয় 
জল প্রদান করিতেছি, সেই জল দ্বার এই নিজ করদ্ধয় শোধন করিয়া আচমন 

অর্থাৎ গণ্ুষ গ্রহণ কর ॥ ৫ ॥ 

সদা তৃপ্তাম্নং ষড়.সবদখিলব্যঞ্জনযুতং, 
স্বর্ণপান্রে গো-ঘৃত-চষক-যুক্তে স্হিতমিদমৃ। 
যশোদাসুনে৷ ! ত্বৎপরমদয়য়াশান সখিভিঃ, 
প্রসাদং বাঞ্তিঃ সহ তদনু নীরং পিব বিভেো। ॥ ৬॥ 

“খবত্যুাচ্গ ।হে বশোদানন্দল! আমি গব্য্বত ও পানপাত্র-সমস্থিত 

* €দ্দিহরণ' পাঠাস্তর | 
1 'প্রভবিরজদং' বাণীবিলান মুক্রিত পাঠ । 



শঙ্ইরোচার্য্য-গ্রন্থমালা ১৮৫ 

সুবর্ণপাত্র স্থাপিত করিয়া ষড়রসসমদ্থিত ব্যঞ্জনসহিত সতত তৃপ্ডিপ্রদ অন্ন প্রদান 
করিতেছি তুমি আমার প্রতি পরম দর! প্রকাশ করির! প্রপাদাকাজ্জী সখাগণের 
সহিত এই অন্ন ভৌজন কর। হেবিভো! তৎপরে জল পান কর ॥ ৬ ॥ 

সচন্দ্রং *% তান্ব.লং মুখরুচিকরং ভক্ষয় হরে, 

ফলং স্বাছু প্রীত্য। পরিমলবদান্থাদয় চিরমৃ। 

সপর্য্যা-পর্য্যাপ্তযে কনকমণিজাতং স্থিতমিদং, 
প্রদীষ্পরারান্রিং জলধিতনযাষ্লিষ্ট ! রচয়ে ॥ ৭॥ 

অন্যুব্যাচ্গ ।_হে হরে! আমি মুখরুচিকর সকপুর তাল প্রদান 
করিতেছি, “অন্থকঃপাপুরঃসর তুমি নেই তান্ুল ভক্ষণ কর, আর এই সুগন্ধি ও 

সুম্বাছ ফল-_প্রীতিপূর্বক ইহ! আস্বাদন কর। হে লক্ষমীসমালিঙ্গি ত-কলেবর ! 
তোমার পুজাসিদ্ধ্যর্থ এই কনকমণি সকল স্থাপিত, ( তাহা গ্রহণ কর ) আব প্রদীপ 
দ্বারা আরতি করিতেছি, আমার এই আরাত্রিক গ্রহণ কর ॥ ৭ ॥ 

বিজাতীয়ৈঃ পুষ্পৈরতি-স্থুরভিভির্বিন্ব-তুলসী- 
যুতৈশ্চেমং পুষ্পাঁঞ্জলিমজিত ! তে মুদ্ধি, নিদধে। 
তব প্রাদক্ষিণ্য-ক্রমণমঘবিধ্বংসি রচিতং, 

চতুর্ববারং বিষণ! ! জনিপথগতিশ্রীস্তবিদ্ষা ণ* ॥ ৮ ॥ 

অন্দে ।--হে অজিত! আমি তোমার মস্তকে নানাবিধ সুগন্ধি 

পুষ্প ও তুলসী একত্র করিরা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম । হে বিষে! আমি 
অভিজ্ঞ ও জন্ম-পথগমনাগমনশ্রাস্ত ( সেই ক্লেশের পরিহারার্৫থ ) চারিবার তোমাকে 

প্রদক্ষিণ করিলাম, আমার সকল পাপ বিন হউক ॥ ৮ ॥ 

নমস্কারোহস্টাঙ্গঃ সকলছুরিতধ্বংসনপটুঃ, 
কৃতং নৃত্যং গীতং স্তুতিরপি রমাকান্ত ত ইয়ম। 
তব আ্রীত্যে ভূয়াদহমপি চ দাসস্তব বিভো, 
কৃতং ছিদ্দ্ং পূর্ণং কুরু কুরু নমস্তেহস্ত ভগবন্ ॥ ৯ ॥ 

অন্মু্যা | রমপ্রীতিভান পরতে! আমি তোমাকে জানার 
* 'সচূর্ণৎ যাণীবিলাস পাঠ। 
1 'গতেশ্চান্তবিভুষা। পাঠান্তর | 

১ম--২৪ 
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করিতেছি, আমার সকল ছরিত ধ্বংদ হউক এবং আমি যে নৃত্য, গীত ও স্তব 

করিতেছি, তাহাতে তোমার প্রীতি হউক, ইহাই প্রার্থনা। আমি তোমার 
দাস) আমার কৃত কর্ণচ্ছিদ্র পূর্ণ কর, অর্থাৎ আমার কর্ম অচ্ছিদ্র হউক-_ক্রুটি- 
শৃন্ঠ হউক, হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি ॥৯॥ 

সদ! সেব্যঃ কৃষ্ণঃ স-জল-ঘন নীলঃ করতলে, 

দধানে! দধ্যন্ং তদনু নবনীতং মুরলিকাম্। 

কদাচিৎ কান্তানাং কুচ-কলস-পত্রালি-রচনা-, 

ঃ সিপ্ধেঃ সহশিশুবিহারং বিরচয়ন্ 1 ১০ ॥ 
অন্যুাচ্গ ।-_ধিনি করতলে দধ্যন্ন, তৎপরে নবনীভ ও বশী ধারণ 

করিয়াছেন, যিনি প্রিরবয়স্তদিগের সহিত বাল্যক্রীড়া করিয়৷ কখন কখন কামিনী- 
গণের কুচকলসোৌপরি পত্রাঝলি-রচনায় সনাসক্ত, সেই কৃষ্ণ সদ! সকলের 

সেব্য ॥ ১০ ॥ 

মণিকরণীচ্ছয়া জাতমিদং মানসপুজনম,। 
যঃ কুব্বাতোষসি প্রাজ্ঞস্তন্ত কৃষ্ণ? প্রসীদতি ॥ ১১ ॥ % 

ইতি ভগবন্মানসপুজনং সম্পূর্ণম্। 
অন্যুলাজ ।--এই মানদপুজ! মণিকর্ণীর ইচ্ছার উদ্ভৃত। যে প্রান্ত ব্যক্তি 

প্রত্যুষসময়ে উক্তরূপে বিষ্ুর মানদপুজা৷ করে, নারায়ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন 

হন ॥ ১১॥ 
2755 ভর 

ভগবগ্মানসপুজা সম্পূর্ণ । 

* এই প্লোক বাণীবিলাদ মুত্ত্িত পুস্তকে নাই। 



কনকধারা-ন্তোত্রম্। 
শ্ীগুরৰে নমঃ। 

অঙ্গং হরে; পুলক-ভূষ্ণমাশ্রয়ন্তী 
ভূঙ্গাঙ্গনেব মুকুলাভরণং তমালম্। 

অঙ্গীকৃতাখিল-বিভূতিরপাঙ্গলীল৷ 

মাঙ্গল্যদীস্ত মম মঙ্গলদেবতায়াঃ ॥ ১ ॥ 

তবন্সুন্খাচগ _-মুকুলাবৃত-তমালতরু-আশ্রিতা ভ্রমরীর স্তাঁর যাহাঃ পুলক" 

ভূষিত-নারায়ণ-অঙ্গে নিবন্ধ, অখিল বিভৃতির আধার মঙ্গলদেবত| লক্ষ্মীর সেই 
অপাঙ্গলীল। আমার মঙগলদাত্রী হউন ॥ ১ ॥ 

সুগ্ধা মুহুবিদধতী বদনে মুরারেঃ, 

প্রেমত্রপাপ্রণিহিতানি গতাগতানি। 

মাল! দৃশোর্ষধুকরীব মহোঁৎপলে যা, 
সা মে শ্রিয়ং দিশতু সাগর-সম্ভবায়াঃ ॥ ২॥ 

অবন্যুবাচ্গ ।-_-কমলে মধুকরীর স্ায় যিনি মুরারিবদনে প্রেম ও লজ্জার 

প্রেরণায় বারংবার গতায়াতত করিতেছেন, ক্ষীরোদতনয়ার সেই মুগ্ধ দৃষ্টিধারা 
আমার সম্পৎপ্রদা হউন ॥ ২॥ 

বিশ্বামরেক্দ্র-পদ-বিভ্রম-দান-দক্ষ- 

মানন্দ-হেতুরধিকং মুরবিদ্বিষোহপি। 
ঈষন্নিষীদতূ মধি ক্ষণমীক্ষণার্ঘ- 
মিন্দীবরোদর-সহোদরমিন্দিরাযাঃ ॥ ৩ ॥ 

অন্যুত্বা্গ ।-ধিনি ইঙ্গিতমান্রে সর্বদেবরাজ-ইন্দ্র-পদ প্রদান করিতে 
সমর্থ, যিনি স্বয়ং বৈকুগ্ঠনীথেরও অধিক আনন্দহেতু, ইন্দিরাদেবীর সেই নীল- 
কমল-গর্ভ-নুন্দর অধদৃষ্টি আমাতে ঈষৎ নিপতিত হউন ॥ ৩॥ 
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আমীলিতাক্ষমধিগম্য মুদ। মুকুন্দ- 

মানন্দ-কন্দমনিমেষমনঙগতন্ত্রমূ। 

আকেকর-স্থিত-কনীনিক-পন্ষষ-নেত্রং 

ভূত্যৈ ভবেম্মম ভূজঙ্গশয়াঙ্গনায়াঃ ॥ ৪ ॥ 

অন্মবাঙ্গ 1--আনন্দে অর্ধ-নিমীলিত নয়নঃ আনন্দ-মূল, মদন্টবেশ-সুগ্ধ 

1 লাভ করিয়া যিনি নিমেষশূন্ত হইয়াছেন, ধাহার তারা বক্রভাবে 
অবস্থিত, "শৈষশায়ি-দয়িতীর সেই পক্মল নয়ন আমার যেন এীষ্বরযাসম্পাদন 

করেন ॥ ৪ ॥ 

বাহ্বস্তরে মধুজিতঃ শ্রিতকৌস্তরভে যা, 

হারাবলীব হরি-নীলমযী বিভাতি। 

কামপ্রদা ভগবতোহপি কটাক্ষমালা, 

কল্যাণমাবহতু মে কমলালয়ায়াঃ ॥ ৫ ॥ 

অন্মুবাঙ্গ ।--যিনি কৌস্তভমপি-মপ্ডিত মধুকদন-বক্ষংস্থলে, তাহারই 
কাল রংএ রঞ্জিত হারাবলীর ন্তায় শোভা পাইয়। থাকেন, ভগবানেরও মদন- 

মম্পাদিনী কমলালয়ার সেই কটাক্ষমাল। আমার কল্যাণবহ। হউন ॥ ৫ ॥ 

কালাম্মুদালি-ললিতোরসি কৈটভারে- 

ধররাধরে স্করতি যা তড়িদকঙ্গনেব । 

মাতুঃ সমস্তজগতাং মহুনীয়-যুক্তি- 

ভরদ্রোণি মে দিশতু ভার্গবনন্দনায়াঃ ॥ ৬ ॥ 

অম্ভবাচ্গ 1-ধিনি জলধরমধ্যে সৌদামিনী-কমলিনীর স্তায়, কালামুদ- 

রমনীয় নারার়ণ-বক্ষ-স্থলে বিরাজ করেন) সমস্ত জগজ্জননী ভার্গবতনয়! লক্ষ্মীর 

সেই জর্নীয় মূত্ঠি আমার মঙগলবিধান করুন ॥ ৬ ॥ 

* প্হতাটদঞ্জীনেব" উতি সৃদ্বই মুজরিত পৃত্তক্ষ পাঠ 
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প্রাপ্তং পদং প্রথমতঃ খলু যৎ-প্রভাবা- 

ম্মাঙ্গল্যভাজি মধুমাথিনি মন্মথেন। 

মধ্যাপতেত্তদিহ মন্থরমীক্ষণার্্ধং 
মন্দালসং চ মকরালয়কন্থকায়াঃ ॥ ৭ ॥ 

তনু |_ধাহার প্রভাবে পঞ্চশর, মঙ্গলালয় মধুস্থদনে প্রথমতঃ 

অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, বারিধি-তনয়ার সেই মন্দালদ অর্ধদৃষ্টি মন্থরভাবে 
(স্থিরভাবে ) ইহজীবনে আমাতে নিপতিত হয়। (প্রণয়ীর প্রতি দুটি চঞ্চল, 
পুত্রের প্রতি দৃষ্টি স্থির,_কবি স্বন্ং পুত্রভাবে মাতৃদৃষ্টির প্রার্থী) ॥ ৭॥ 

দগ্তান্দয়ানুপবনে। দ্রবিণান্থুধারা- 

মস্মিন্ন কিঞ্চন বিহঙ্গ শিশৌ। বিষণে। 
দুক্রর্মঘর্মমপনীয় চিরায় দূরং 

নারাযণ-প্রণযিনী-নয়নান্ত-বাহঃ ॥ ৮ ॥ 

অন্মন্বাচ্গ ।--করুণারপ অনুকূল পবন-মিলিত, হরিপ্রিয়া-দৃষ্টিপাতরূপী 
মেঘ, চিরসঞ্চিত ঢণ্র্তাপ দূরে অপনীত করিয়া বিহঙ্গ-( চাতক ) শিগুরূপী যেন 

এই বিষঞ্জ অকিঞ্চনকে ধন-জলধার! প্রদান করেন ॥ ৮ ॥ 

ইট বিশিউমতয়োহপি য় দযার্ড- 
ৃষ্ট্য! ভ্রিবিউপপদং স্থলভং লতস্তে । 

ৃষ্টিঃ প্রহষ্টকমলোদরদীপ্তিরিষ্টাং 
পুষ্টিং কৃষীষ্ট মম পুক্ষরবিষ্টরায়াঃ ॥ ৯ ॥ 

অন্্রন্বাদ্ ।-_বিশিষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্কিগণও ধাহার গ্রীতিপান্র হইয়াই 

তদীয় করুণার্ দৃষ্টিপ্রতাবে অনায়াদে স্বর্গপদ লাভ করেন, সেই পদল্মাসন৷ 
লক্্মীর গ্রুল্লকমলগর্ভ-কমনীয়! দৃষ্টি আমার অভিলফিত পুষ্টি সম্পাদন করুন ॥ ৯॥ 

গীর্দেবতেতি গরুড়ধ্বজন্থন্দরীতি, 
শীকম্তরীতি শশিশেখরবল্লভেতি | 

্পি-স্ফিতি-প্রলধ-কেলিষু সংস্ছিতায়ৈ, 
তন্তৈ নমস্্রিভুনৈকগুরোস্তরুণ্যে ॥ ১০ ॥ 

অন্মুত্বাচ্ষ স্পষিনি স্ৃষ্টিলীলায় বাগদেবতা (ক্রাহ্গী শক্তি) এইক়পে, 
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স্থিতিলীলায় গরুড়ধবজনুন্দরী অর্থাৎ বৈষ্ণবী শক্তি, এইরূপে বা শীকম্তরী এই- 
রূপে, এবং প্রলয়লীলায় শশিশেখরবল্পভা অর্থাৎ রুদ্রাণী এইরূপে 
অবস্থিত, ত্রিভূবনৈকগুরু নারায়ণের সেই তরুণীকে (লক্ীকে ) প্রণাম 
করি ॥ ১০ ॥ 

শ্রুত্যৈ নমোহস্ত শুভ কর্ম্শফলপ্রসুত্যৈ, 
রত্যৈ নমোহস্ত রমণীয়গুণার্ণবায়ে । 

নমোহস্তব শতপত্রনিকেতনাষৈ, 
পুফ্ট্যে নমোহস্ত পুরুষোভমবল্লভায়ৈ ॥ ১১ ॥ 

অন্পুন্বাঁদক |--যিনি শুভকর্ম্মফলপ্রসবিনী শ্রুতিস্বরূপা, তাহাকে নমস্কার ; 

যিনি রমণীর-গুণ-সাগরায়মাণারপা, তাহাকে নমস্কার; যিনি কমল- 
বাসিনী শক্তিরূপা) তাহাকে নমস্কার ) যিনি পুরুষোত্তমদগরিত! পুষ্টিবূপা, তাহাকে 

নমস্কার ॥ ১১ ॥ 

নমোহস্ত নালীক-নিভাননায়ৈ, 
নমোহস্ত ছুগ্ধোদধি-জন্ম-ভূত্যে 1 

নমোইস্ত সোমামৃতসোদরায়ৈ, 
নমোহস্ত নারাফণবল্পভায়ৈ ॥ ১২ ॥ 

অন্ুবা্গ ।- (সেই ) কমলাননাকে নমস্কার, ক্ষীরোদসম্ভবাকে নমস্কার, 
চন্জ ও অমুতের সহোদরাকে নমস্কার, লারায়ণবল্লভাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥ 

সম্পৎ-করাণি সকলেক্জিয়নন্দনানি, 
সাম্রাজ্য দান-বিভবানি সরোরুহাক্ষি । 

_ ত্বঘবন্দনানি ছুরিতাহরণোগ্ভতানি 
মামেব, মাতরনিশং কলয়স্ত মান্যে ॥ ১৩॥ 

অন্মহ্খাদ্ | হে কমলনয়নে, মান্ে, তোমার বন্দনা! সম্পত্তিসম্পাদক, 

সর্বেজ্জিয়ের জানদদায়ক, সাম্রাজ্যদানে সমর্থ এবং পাপ-অপনয়নে সফল-উদ্ভম- 

সম্পন্ন ) মাতঃ, এঁ সকল বন্দনা সর্বদা যেন ( কর্তৃক্ূপে ) আমাকেই আশ্রয় 

করে ॥ ১৬ 
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যণকটাক্ষসমূপাঁসনা-বিধিঃ, 
সেবকস্ত সকলার্থসম্পদঃ | 

সম্তনোতি বচনাঙ্গমানসৈ- 
স্তাং মুরারিহৃদয়েশ্ররীং ভজে ॥ ১৪ ॥ 

অন্যুত্বা্গ ।-_ধাহার কটাক্ষলাতের জন্ত উপাসনাবিধি দেবকের সর্ব- 

বিধ অর্থসম্পদ্ সম্পাদন করিয়া থাকে, নারারণ-হাদয়েশ্বরী সেই তোমাকে কাম 

মনোবাক্যে ভর্জনা করি ॥ ১৪ ॥ 

সরসিজ-নিলয়ে সরোজ-হস্তে, 

ধবলতমাংশুক-গন্ধ-মাল্য-শোভে । 

ভগবতি হরি-বল্লভে মনোজ্ঞ, 

ভ্রিভূবন-ভূতিকরি প্রসীদ মহাম্ ॥ ১৫ ॥ 

অন্মুবাচগ ।--হে কমলবাসিনি, হে কমলধারিণি, অতি শুত্রগন্ধমাল্য- 

বন্ত্স্থশোভিতে, ভগবতি, ত্রিলোকৈস্ব্ধ্যবিধায়িনি, মনো রমে, শ্ীহরিবল্লতে, আমার 

প্রতি প্রসন্ন! হও ॥ ১৫ ॥ 

দিগ্ঘস্তিভিঃ কনক-কুস্তমুখা বন্য্ষ্ট- 

্বরবাহিনী-বিমল-চারু-জল-প্লতাঙ্গীমূ। 

প্রাতর্নমামি জগতাং জননীমশেষ- 

লোকাধিনাথগৃহিণীমম্বতাব্িপুক্রীম্ ॥ ১৬ ॥ 

ভন্নুলাজ্গ ।-_দিগগজগণ, স্বর্কুস্তমুখবিগলিত নির্মল ন্বগগঙ্গী-রমণীয- 

সলিলে ধাহার অভিষেকক্রিয়৷ সম্পাদন করে, অশেষলৌকনাথগৃহিণী সুধা* 

সিদ্ধুনন্দিনী সেই ত্রিজগজ্জননীকে প্রভাতে নমস্কার করি ॥ ১৬ ॥ 

কমলে কমলাক্ষবল্পভে ত্বং করুণাপুরতরঙ্গিতৈরপাঙ্গৈঃ | 
অবলোকয় মামকিঞ্চনানাং প্রথমং পাত্রমকুত্রিমং দয়ায়াঃ ॥১৭॥ 

অন্যুব্বাচ্চ ।-_হে পুগরীকাক্ষদয়িতে, কমলে, 'আমি অকিঞ্চনগণের 

প্রধান এবং দয়ার অক্ত্রিম পাত্র, করণশাগ্রবাহতরঙ্গিত অপার্গে তুমি আমার: 
প্রতি দৃষ্টিপাত কর ॥ ১৭ ॥ 



১৯২ শঙ্করা চার্্য-গ্রন্থমালা 

স্তবান্তি যে স্ততিভিরমীভিরম্বহং 

ত্রয়ীমষীং ভ্রিভূবনমাতরং রমাম্। 
গুণাধিক। গুরুতরভাগ্যভগিনে। *% 

ভবস্তি তে ভুবি বুধভাবিতীশয়াঃ ॥ ১৮ ॥ 

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকা চার্য্যস্ প্রীগোবিন্দতগবত* 
পুজ্যপাদশিব্ন্ত শ্রীমচ্ছস্কর ভগবতঃ কৃত 

| কনকধারাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্। ্ 
জন্মন্বাদ্ত ।-বাহার! ত্রষ্বীময়ী ত্রিতুবনজননী রমাকে এই সকল স্ততি- 

পঞ্চে প্রত্যহ স্তব করেন, ভূতলে তাহারা গুণাধিক এবং গুরুতর ভাগের অধি- 

কারী হয়েন এবং তাহাদিগের অভিপ্রা় অবগত হইবার জন্ত বোদ্ধা ব্ক্তিরও 

চিন্তা করিতে হয় ॥ ১৮ ॥ 

শ্রীমংপরমহংসপরিব্রাজকাচার্যা পুজ্যপাদ ভগবান্ গোবিন্দের শিষ্য 
শ্রীমংশঙ্কর-ভগবানের রচনাতে কনকধারাস্তোত্র সমাপ্ত । 

ত্রিপুরনুন্দরী-স্তোত্র 
জগণেশায় নমঃ 

কদন্ছবনচারিণীং মুনি-কদম্ব-কাদন্ঘিনীং 
নিতম্বজিতভূধরাং স্থরনিতন্থিনী-সেবিতাম্। 
নবান্থুরুহ-লোচনামভিনবান্বুদশ্যামলাং 

ত্রিলোচন-কুটুম্দিনীং ত্রিপুর-স্থন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ১॥ 
ঘবন্যুত্খাচ্দ ।--যিনি কদম্ববনমধ্যে সর্বদা বিচরণ করেন, যিনি মুনিগণের 

হদয়াকাশে মেঘমালাম্বরূপা, বীহার নিতম্ব পর্ধতকে জয় করিয়াছে, স্থুর- 

নিতগ্বিনীগণ যাহার সেব। করেন, বাহার নয়নযুগল নবোৎপন্ন কমলের স্তায় সুদৃহ্, 

ধিনি নধীন-নীরদের ন্তায় শ্তামব্ণ৷ এবং যিনি ত্রিলোচনের গৃছিণী, সেই ত্রিপুর- 
সুন্মস্নীর ( ভক্তি সহকারে ) আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ১ 

'তাজিনো” পাঠ বাণীবিলাস-মুক্জিত পুস্তকে আছে। 



শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমাল! ১৯৩ 

কদন্ব-বন-বাসিনীং কনক-বল্পকী-ধারিণীং, 
মহাহ্-মণি-হারিণীং মুখ-সমুল্লসদ্-বারুণীম্ । 

দয়া-বিভব-কারিণীং বিশদ-লোচনীং চারিণীং, 
ভ্রিলোচনকুটু্িনীং ভ্রিপুরস্থন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ২ ॥ 

অঅক্ুমুন্াঙ্গ ।-_ধিনি কদম্ববনে বান করেন, ধিনি কনকবীণ! ধারণ করি- 
তেছেন, যিনি মহামূল্য মণিসমূহের হার পরিধান করিয়াছেন, ধাহার মুখ- 
কমলে বারুণী উল্লসিত থাকে, যিনি দরাবিভবকারিণী বিশদলোচনী & অর্থাৎ 

নির্শলজ্ঞানদায়িনী এবং সুদ্দরগমনা ব্রিলোচনের গেহিনী, সেই ত্রিপুরন্ুন্দরীর 
আমি আশ্রয় গ্রহণ কুরিতেছি ॥ ২ ॥ 

কদন্ব-বন-শালয়। কুচ ভরোল্লসম্মালযা 

কুচোপমিত-শৈলয়। গুরু-রুপা-লসদৃ-বেলয! । 

মদারুণ-কপোলয়া মধুর-গীত-বাচালযা। 
কয়াপি ঘনশীলয়া৷ কবচিত। বয়ং লীলযা৷। ॥ ৩৬ ॥ 

অসন্যুব্বাঙ্গ ।--ঘিনি কদস্ববনে গৃহ স্থাপন করিয়াছেন, বাহার স্তনযুগলে 
মণিময় হার বিরাজমান আছে, বাহার কুচযুগল গিরিবরের ন্ায়, ধাহার মহতী 

কুপা সর্ধকালে বিরাজমান, যাহার কপোলদেশ ম্দভরে আরক্ত, যিনি সর্বদা 

মধুর গীতধ্বনি করিতেছেন, যিনি নব্জলধরের ন্তার নীলবর্ণা, সেই প্রকার দেহ 
লীলাবশে আমাদিগের রক্মীকবচ হইয়াছেন ॥ ৩॥ 

কদম্ববনমধ্যগাং কনক-মগুলোপসম্ফিতাং 

বড়ম্বুরুহবাসিনীং সততসিদ্ধিসৌদামিনীম্। 
বড়ন্িত-জবারুচিং বিকচ-চন্দ্রচুড়ামণিং, 
ত্রিলোচনকুটুন্থিনীং ত্রিপুরন্থন্দরীমাশয়ে ॥ ৪ ॥ 

অন্মুন্বাদ্ছি।-_ধিনি ক্দগ্ববনমধ্যবর্তিনী, যিনি সুবর্ণমগুলৌপরৰি উপঝিষ্টা 

আছেন, যিনি মুলাধারাদি ষট্চক্রপথে বাস করেন, যিনি সর্বদা সিদ্ধিবিকাশে 

সৌদামিনীতুল্যা, বাহার দেহকাস্তি জবাপুষ্পের শোভা তিরস্কৃত করিয়াছে, 
বাহার চূড়াতে পূর্ণচন্ত্র মণিস্বরূপে বিস্তমান রহিয়াছে, যিনি ভ্রিলোচনের কুটুস্িনী. 
আমি সেই ত্রিপুরজুন্দরীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৪ ॥ 

১মস্হ৫ 



১৯৪ শঙ্করাচাধ্য-গ্রস্থমালা 

কুচাঞ্চিত-বিপঞ্চিকাং কুটিল-কুস্তলালঙ্কৃতাং, 
কুশেশয়-নিবাসিনীং কুটিলচিত-বিদ্বেষিণীম্ । 
মদারুণ-বিলোচনাং মনিজারি-সম্মোহিনীং, 

মতঙ্গ-মুনি-কম্যকাং মধুরভাষিণীমাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥ 
অন্মুবাজ্গ ।--ঘিনি কুচোপরি বীণা রাখিয়া থাকেন, যিনি কুটিল কুস্তলে 

অলঙ্কৃতা, ধিনি কমলাসনা, যিনি কুটিলহ্বদয় লৌকদিগের দ্বেষ করেন, ধাহার 

লোচনুশগল সর্বদা মদবশে আরক্ত, যিনি মদনাস্তক মহাদেবকেও মোহিত করি- 

য়াছেন, যিনি মতঙ্গমুনির কন্তারূপে আবিভূ্তা হইয়াছিলেন, আমি সেই মধুর- 

ভাষিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৫॥ ৃ 

স্মরেৎ প্রথমপুষ্পিণীং রুধিরবিন্দু-নীলাম্বরাং, 

গৃহীত-মধুপাত্রিকাং মধুবিধূর্ণ-নেত্রাঞ্চলাম্ । 
ঘন-স্তন-ভরোন্নতাং গলিত-কুন্তলাং * শ্যামলাং, 

ত্রিলোচন-কুটুম্ঘিনীং ত্রিপুরস্থন্দরীমাশ্রুয়ে ॥ ৬ ॥ 
অন্মন্দ /--ধাহাকে প্রথমপুষ্পিলী বলিয়া ম্মরণ কর! বিহিত, ধাহার 

নীলাম্বরে রুধিরবিন্দু বিরাজিত আছে, যিনি মধুপাঞ্জ ধারণ করিয়াছেন, মধুং 

পালে ধাহার লোচন সর্বদা ঘূর্ণামান এবং স্তনহথয় অতি ঘন ও উন্নত, ধাহার কেশ- 

পাশ আনুলারিত, যিনি স্তামবর্ণা ও ভ্রিলোচনের কুটুষ্বিনী, সেই ব্রিপুরহ্ন্দরীর 
আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৬ ॥ 

সকুস্কুম-বিলেপনামলকচুন্মি-কম্তুরিকাং, 

সমন্দ হসিতেক্ষণাং সশর-চাপ-পাশান্ুশাম্। 

অশেষ-জন-যোহিনীমরুণ-মাল্যভূষাম্বরাং, 
জবাকুম্থমভানুরাং জপবিধে ম্মরাম্যন্থিকাম্ ॥ ৭ ॥ 

. আন্ুাদক 1--যাহার অঙ্গে কুক্কুমাদি বিলেপন রহিয়াছে, ধীহার অলক- 

প্রান্ত কম্তরচূর্ণে সজ্জিত, যিনি মন্দ হাশ্তসহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, ধিনি চারি 
এহন্ডে বাণ, ধনু, পাশ ও অন্কুশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের সকল জনকে 

মোহিত করেন, যিনি রক্তমালা, রক্তবর্ণ অলঙ্কার ও রক্তবসনে বিভূষিতা, যাহার 

. * বুস্তলাং এই হুলে কুলিক।ং পাঠও আছে 000) 



শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমালা ১৯৫ 

দেহকাস্তি জবাপুণ্পের স্ায় অতিশয় সমূজ্বলঃ সেই অগজ্জননীকে' জপকার্ধো 

আমি ন্মরণ করি ॥ ৭ ॥ 

পুরন্দর-পুরদ্ধিকাঁং চিকুর-বন্ধ সৈরিদ্থিকাং 

পিতামহ-পতিব্রতাং পটুপটার-চ্চারতাম্। 
মুকুদ্দরমণীং মনোলসদলউ.ক্রিয়াকারিণীং, 

 ভজামি ভুবনাম্থিকাং স্থরবধূ্টিকাচেটিকাম্ ॥ ৮ ॥ 
* ইতি ত্রিপুরমুন্দরীস্তোত্রং সম্পূর্ণমূ। 

অন্মুন্ীচগ ।-ধিনি পুরন্দরপুরের পুরহ্ীস্বরূপা (ইন্দ্রাণী), ধিনি কেশবন্ধনে 
সৈরিঙ্ধী, যিলি ব্রহ্ধান্ন পতিব্রতা শক্তি (বরহ্মাণী), যিনি মণিময় ভূষণ ধারণ করেন, যিনি 

উত্তম চন্দনে অনুলিপ্ত।, ধিনি মুকুন্দের রমণীরূপ| ( বৈষ্ণবী ), যিনি নিথিল ভবনের 

জননী এবং স্থুরবধূগণ ধাহার দাসীকার্য্যে নিরত আছেন, তাহাকে সেবা করি ॥৮॥ 
ত্রিপুরনুন্দরীস্তোত্র সমাপ্ত । 

ললিতাপঞ্রত্ব-স্তোত্রম্ । 
প্রাতঃ স্মরামি ললিতা-বদন।রবিন্দং, 

বিন্বাধরং পৃথুল-মৌক্তিক-শোভি-নাসম্। 
আকর্ণ-দীর্ঘ-নয়নং মণি-কুগুলাঢ্যং 

মন্দ-স্মিতং মৃগমদৌজ্জ্বল-ভাল-দেশম্ ॥ ১ ॥ 

অন্মুব্বীচ্গ ।-_ওষাধর বিশ্বফল সদৃশ, স্থবুহৎ মুক্তামণ্ডিত নাসা, ললাটে 
ম্গনাভর তিপক ও (কর্ণে) মণিকুগুলযুক্ত, ঈষদ্হা্ত-শোভিত ললিতা-দেবীর 

( ত্রিপুরস্থন্দরীর ) মুখকমল আমি প্রভাতে ম্মরণ করি ॥ ১ ॥ | 

প্রাতর্ভজামি ললিতা-ভূজ-কল্প-বল্লীং, 

রত্বাঙ্থুলীয়-লসদঙ্গুলি-পল্লবাঢ্যাম্। 

মাণিক্য-হেম-বলয়াঙ্গদ-শোভমানাং, 

পুণ্ডে ক্ষুচাপ-কুন্থমেষু-স্থণীর্দধানাম্ ॥ ২ ॥ 
ন্মন্যাচ্গ ।- রত্বময় অন্কুরীয়যোগে রঞ্জিত অঙ্গুলিপল্লবসম্পন্ন? মাণিকা 
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ও স্বর্ণময় বলয় ও কেয়ুরে বিরাঁজিত, পুও নামক (পুড়ি আক ) ইক্ষু, 
পুষ্পবাণ ধনু) পাশ ও অস্কুশের ধারণম্বান ললিতাদেবীর বাহু-কল্প-লতাকে 
প্রাতঃকালে ভজনা করি ॥ ২ ॥ 

প্রাতর্নমামি ললিতা-চরণারবিন্দং, 
ভক্তেষ্টদান-নিরতং ভব-সিন্ধু-পোতম্। 

পদ্মাসনাদি-স্থরনাযক-পুজনীয়ং, 

পদ্মানুশ-ধ্বজ-সদর্শনলাঞ্চনাঢ)ম্ ॥ ৩ ॥ 

অন্মনাচ্গ ।--ভক্তবৃন্দের বাঞ্িতদানে নিরত, সংসারসমুদ্রের পোতস্বরূপ, 

পল্লা, অস্কুশ, ধ্বজ ও নুদর্শনচিহ্ে অঙ্কিত) ব্রহ্মপ্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠগণের পুজনীয় 

ললিতাদেবীর চরণকমলে আমি প্রভাতে প্রণাম করি ॥ ৩ ॥ 

প্রাতঃ ক স্তবে পরশিবাং ললিতাং ভবানীং, 

্রয্যস্তবেদ্য-বিভবাং করুণানবগ্ভাম্। 
বিশ্বস্ত স্থষ্রি-বিলয়-স্থিতি-হেতুভূতাং 

বিছ্বেশ্বরীং শিগম-বাঝ্নসাতিদুরাম্ ॥ ৪ ॥ 

জন্মুশ্রান্ক 1-_বেদাস্ত-বিজ্ঞেয়-বিভূতি, করুণাগুণে প্রশংদিতা, শাস্ত্র, বাক্য 

ও মনের অগোচর, জগতের স্থষ্স্থিতি প্রলয় কর্ী, সর্বববিদ্ভার ঈশ্বরী, পরমশিব 
ভবানী ললিতাদেবীকে আমি প্রভাতসময়ে স্তব করি ॥ ৪ ॥ 

প্রাতর্দামি ললিতে তব পুণ্যনাম, 

কামেশ্বরীতি কমলেতি মহেশ্বরীতি | 
ক্রীশাস্তভবাতি জগতাং জননী পরেতি, 

বাগদেবতেতি বচস! ত্রিপুরেশ্বরীতি ॥ ৫ ॥ 

অন্মুীচ্গ ।- হে ললিতে! আমি প্রভাতকালে তোমার কামেশ্বরী, 

কমলা, মহেশ্বরী, জীশাস্তবী, জগজ্জননী, পরা, বাগদেবী ও ব্রিপুরেশ্বরী, এই সমস্ত 
নাম বাক্-ইঞ্জ্িয়যোগে, উচ্চাচরণ করিতেছি ॥ ৫ ॥ 

* আব্মনেপদমিচ্ছৃতি পরহ্তৈপদিনাং কচিৎ। “প্রাতস্ত নৌমি শিবদাং” শুদ্ধ পাঠ 
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ঘঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং ললিতা ম্থিকায়াঃ, 

সৌভাগ্যদং স্থললিতং পঠতি প্রভাতে । 
তন্মৈ দদাঁতি ললিতা ঝটিতি প্রসন্না, 

বিদ্যাং শ্রিয়ং বিমলসৌখ্যমনন্তকীর্তিমূ ॥ ৬ ॥ 

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচাধ্যস্ত শ্রীভগবৎ-গোবিন্দ- 

পুজ্যপাদ-শিষ্যস্ত শ্ীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ 
ক্রীললিতাপঞ্চরত্বস্তো ত্রং সম্পূর্ণম্। 

তসন্মবধদ ।-_যে ব্যক্তি প্রভাতে জননী ললিতাদেবীর এই মনোহর 

পঞ্চপ্লোকগ্রথিত সৌভাগাপ্রদ স্তব পাঠ করে, ললিতাদেবী অচিরে প্রসন্ন হইয়। 

তাহাকে বিদ্যা, হী, বিমল আনন্দ ও অনন্ত কীর্তি প্রদান করেন ॥ ৬ ॥ 

ললিতাপঞ্চরত্ব-স্তোত্র সমাপ্ত । 

মীনাক্ষী-পঞ্চরত্ব-স্তো ্রম্। 

উগ্যদ্ভানু-সহস্র-কোটিসদৃশীং কেয়ূর-হারোজ্জ্বলাং, 
বিহ্বোষ্ঠীং স্মিত-দস্তপউ.ক্তি-রুচিরাং পীতাম্বরালঙ্কৃতাম্ । 

বিষু-ব্রহ্ম-স্থরেন্দ্র-সেবিতপদাং সত্বন্বরূপাং শিবাং, 

মীনাক্ষীং গ্রণতোহস্মি সম্ভতমহং কারুণ্যবারাং নিধিমূ ॥১॥ 

অসন্যুব্ীচ ।-বাহার কান্তি যুগপছুদিত কোটিসহস্র হুর্ধ্র স্যার, কেযুর 

ও হারে যিনি বিভূষিত, ধীহার ওঠ বিশ্বফল সদৃশ লোহিতবর্ণ, যিনি ঈীষদূ 
হাম্সমদ্থিত দস্তরাজিতে রমলীয়, যিনি পীতান্বরে শোভিত, বিষুঃ, ব্রহ্মা ও দেবরাজ 

ধাহার পদসেবা করেন, ধিনি তত্বরূপ| (বরহ্স্বরূপা ) ও কল্যাপময়ী, আমি সেই 
করুণা-বারিধি মীনাক্ষীদেবীকে সতত প্রণাম করি ॥ ১॥ 
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ঘুক্তাহার-লসৎ-কিরীট-রুচিরাং পূর্ণেন্দু-বক্ত-প্রভাং, 
শিঞ্জনন.পুর-কিন্বিণী-মণিধরাং পদ্মগ্রভা-ভান্বরাম্। 

সর্ববাভীষ্ট-ফলপ্রদাং গিরিস্থৃতাং % বাণী-রমা-সেবিতাং 

মীনাক্ষীং গ্রণতোহন্মি সম্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিমূ ॥২। 
জম্ুব্বাদক (যিনি মুক্তাহার ও উজ্জ্বল কিরীটে স্থশোভিতা, ধাহার ধদন- 

শোভা পুর্ণচন্ত্রের সদৃশ, চরণধৃত মণিময় নৃপুর ও কিন্ধিণী রুণু রুণু ধবনি করিতেছে 

এবং উজ্জর্ধু লাবণ্য কমলতুল্য ) লক্ষমী-সরস্বতী-সেবিত। সর্ব্বাভীষ্টফালদায়িনী সেই 

করুণাবারিধি পার্বতী মীনাক্ষী দেবীকে সর্ব প্রণাম করি ॥ ২॥ 

শ্রীবিদ্যাং শিব-বাঁমভাগ-নিলয়াং হ্রীঙ্কার-মন্ত্রোজ্ঘবলাং" 

ঞ্লীচক্রাঞ্কিত-বিন্দ্-মধ্য-বসতিং শ্রীমণ্-সভা-নায়কীম্ | 

শ্রীমত-ষণ্ম খ-বিদ্বরাজ-জননীং ক্রীমজ্জগন্মোহিনীং) 

মীনাক্ষীং প্রণতোইম্মি সম্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥৩॥ 

অন্মুবালক 1--ঘিনি গ্রীবিষ্ঠারূপা, শিবের বামভাগে ধাহার অবস্থানঃ যিনি 

হবীং-মন্ত্রে সমুদ্ভাসিত অর্থাৎ হী" ধাহার বীজমন্ত, শ্রচক্রান্তর্গত বিন্দুমধো যিনি 
অধিষ্ঠিতা, শ্রীমৎ সভানায়ক মহেশ্বরের মহাশক্তি এবং শ্রীমৎ কার্তিকের ও বিদ্বেশ্বর 

গণপতির জননী, সেই বিশ্ববিমোহিনী করুণাবারিধি জ্ীমতী মীনাক্ষী দেবীকে 

আমি সতত প্রণাম করি ॥ ৩॥ 

শ্রীমং-স্থন্দর-নায়কীং ভয়-হরাং জ্ঞান-প্রদাং নির্মলাং, 
শ্ামাভাং কমলাসনাচ্চিত-পদাং নারা়ণস্তানুজাম্। 

বীণা-বেণু-মৃদক্গ-বাদ্-রসিকাং নানাবিধাড়ন্বিকাং, 

* মীনাক্ষীং প্রণতোহনম্মি সম্ততমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥8॥ 
অন্নুবাচ ।__ধিনি ভ্রীমৎ সুন্দরেশ্বর শিবের পত্রী, ভয়হারিণী, জ্ঞানপ্রদা, 

* বিশেষ কথা,_এথানে 'গিরিক্তা পদটি লক্ষা করিতে হইবে | গিরিস্তা-বাধী-রমা 
সেবিতাং প'ঠ হইলে পরবত্তা মীনাক্ষী-স্তোত্রের সহিত একার্থ হয়ঃ নতুবা কিঞ্চিৎ বিরোধ হয়। 
সেই স্তোত্রে কখিত আছে, “তিনি পার্্বতী-পুঁজিত৷ এবং মলয়ধ্যজের কন্যা এই যে 
আপাত-বিরোধ, তাহার মীমাংসা এই বে, কুমারী অবস্থায় পার্বতী আছ্যাশক্তির পুজ1 করেন 
তখন তিনি অংশব্বরূপ। ছিলেন, শিববিবাহান্তে তিনি পূর্ণত্ব লাভ করেন, তথন পূর্ণ আস্ভাশঘ্ি 
মীনাক্ষী ও পার্ধবতী একই হওয়ায় এধানে তাহাকে গ্রিরিস্থত। অর্থাৎ পার্ধবতী বল। হইয়াছে। 
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নির্শল। ও.জ্রীকৃষ্ণতগিনী, ব্রহ্ম! যাহার পাদপক্স পৃজ। করেন, ঘিনি শ্ঠামকাস্তি, 
বীণা-বেণু-ুদ্জবাস্প্রিয়া, বিবিধ বন্ধপ্রবর্তিকা করুণাবারিধি সেই মীনাক্ষী- 
দেবীকে আমি লর্বদ! প্রণাম করি ॥ ৪ ॥ 

নানাযোগি-মুনীন্দ্-হন্নিবসতিং নানার্থসদ্ধিপ্রদাং 

নানাপুষ্পবিরাজিতাজ্যি -যুগলাং নারায়ণেনাচ্চিতাম্ । 
নীদ-ব্রহ্মময়ীং পরাৎ পরতরাং নানার্থ-তত্বাত্মিকাং, 

মীনাক্ষীং প্রণতোহন্মি সন্ত তমহং কারুণ্য-বারাং নিধিম্ ॥৫। 
ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকা চার্য্য-প্রীগো বিন্দ-ভগসং- 

পুজ্যপাদ-শিষ্যস্ত শ্রীমচ্ছস্করভগবতঃ কৃতৌ। 
মীনাক্ষাপঞ্চরত্ুস্তোত্রং সম্পুণমূ। 

আন্মুন্বাদ্ত ॥--বহু যোগী ও মুনি প্রবরগণের হৃদয়-মন্দিরে ধাহার অবস্থান, 

খুনি নানাপ্রকার অর্থসিদ্ধিপ্রদাত্রী, যাহার পদযুগলে নানারূপ পুষ্প বিরাজিত, 

নাগায়ণ-পুজিতা নাদ-ত্রহ্মময়ী, পরাৎপরতর। নানা পদার্থতত্বস্বরূপা করুণা-বারিধি 

সেই মীনাক্ষী দেবীকে আমি সর্বদ] প্রণাম করি ॥ £ ॥ 
মীনাক্ষীপঞ্চরত্ব স্তোত্র সম্পূর্ণ। 

মীনাক্ষী-স্তোত্রম্ । * 
্রীবিদ্ে শিব-বামভাগ-নিলয়ে শ্রীরাজরাজাচ্ছচিতে 
জীনাথাদি-গুরুম্বরূপ-বিভবে চিন্তামণীপীঠিকে | 
শ্রী-বাণী-গিরিজা-নুতাঙ্বি_-কমলে শ্ট্রীশাস্তবি শ্ীশিবে 
মধ্যাহ্ছে মলয়ধ্বজাধিপ-স্থতে মাং পাহি মীনান্িকে ॥ ১ ॥ 

অসন্নুব্বাঙ্গ ।-হে শ্রীবিছ্ে, শিবের বামতাগে তোমার স্থান ) হে কুরবর- 
পৃজিতে, তোমারই বিভূতি শ্রীনাথাদি গুরুত্থরূপ 7 চিন্তামণিপীঠে তুমি অধিঠিত! ) 

* ত্রিপুরক্ছন্দরী আস্ভাশক্তি, তাহার তিন অংশ ; লক্ষ্মী, সরব্বতী এবং কুমারী পার্বতী । 
বং ত্রিপুরহুন্দরীই গৌড়মগধাঁধিপতি মলয়ধ্বজ-রাজের দুহিতা রাজরাজেশ্বরীরূপে অবতীর্ণ। 
হয়েন; তাহার যোঁগিক নাম মীনাক্ষী, সংক্ষিপ্ত নাম মীন! | স্বয়ং পরক্রহ্ম হুন্দরেশ্বর শিবরূপে 
অবতীর্ণ হইয়া! মীনাক্ষীকে বিবাহ করেন। এই যে আদ্তাশক্তি, ও পরব্রদ্মের লীলা, ইহার বিস্তৃত 
বিবরণ মীনাক্ষী-মাহাক্মো আছে। দাক্ষিণাতাপ্রদেশে মারা সহরে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির 
আছে। পার্বতী শিবপরিলীত! হইয়া পূর্ণত। প্রাপ্ত হয়েন; সেই ৬বানীনুর্তিও ত্রিপুর- 
হুনারীর লীলা-মুর্থি। রহ 
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লক্ষ্মী, দরগ্বতী এবং পার্বতী তোমার চরপ-কমলের স্তব করিয়াছেন। হে শ্রীশাস্তবি, 

হে শ্রীশিবে, হে রাজ! মলয়ধবজের তনয়ারূপে অবতীর্ণ “মীনাম্িকে” অর্থাৎ 

জননি মীনাক্ষি, মধ্যাহ্নকালে আমাকে রক্ষা কর ॥ ১॥ 

আবশ্যক ব্যাখ্যা ।-এই আ্তোত্রমধ্যে প্রত্যেক শ্লোকেই কর্ধপদ 
ও ক্রিয়াপদ ব্যতীত প্রায় সমস্ত পদ্দই সন্বোধনরূপে প্রযুক্ত, শেষ শ্লোকে কেবল 

অপসন্বোধন বু পদ আছে, সম্বোধন পদের অর্থান্থুারে বাক্য-বিস্তাস, ভাষা- 

সরসতার জন্ত অনুবাদে করা হইয়াছে, সর্বত্র সম্বোধনরূপে'ব্যবন্ৃত হয় নাই.। 

মধ্যা রক্ষার অর্থ, আহারগুদ্ধি সম্পাদন কর। আহারের কাল 

চি ভু নময়ে আস্তাশক্তির কৃপাকটাক্ষপাত না হইলে আহারশুদ্ি- 

লাভ অপস্ভব। আহারশ্তদ্দি না থাকিলে সব্বশুদ্ধি হয় না, অশুদ্ধ আহারে 

পাতিত্য পর্য্যন্ত হয়। শিশু হইতে বুদ্ধ পর্ধান্ত সকলেই যে ভোজনাপেক্ষী, সেই 

ভোজন যদি আগ্ভাশক্তির কৃপায় সত্বশুদ্ধির অন্ুকুল হয়, তাহা হইলে ধ্যান- 

ধারণাদি সকলই নুচারু সম্পন্ন হয়। এই কারণে মধ্যান্কে রক্ষার প্রার্থনা 
হইয়াছে ॥ ১ ॥ 

চক্রস্থেহচপলে চরাচর-জগন্নাথে জগৎপুজিতে 

আর্তীলীবরদে নতাভয়করে বক্ষোজ-ভারাম্িতে । 

ৰিগ্যে বেদকলাপ-মৌলি-বিদিতে বিছ্যুল্লতাবিগ্রহে 

মাত; পূর্ণ-স্থধারসান্র-হুদয়ে মাং পাহি মীনাম্িকে ॥ ২ ॥ 
অবন্ুুব্বাঙ্গ হে চক্রস্থিতে, তুমি স্থির, চরাচর জগতের তুমিই 

অধীম্বরী, তুনি বিশ্বপুজিতা, হে আর্তজনে বরদায়িলি, প্রণত-জন-ভয়হারিণি, 
হে স্তনতারবিনমে বিছ্ধে, শ্রুতি-সমুহের শিরোভাগ ( উপনিষৎ শাস্ত্র) কেবল 

তোমাকে জ্ঞাত আছেন, তোমার মুর্তি বিছাল্লতা-সদৃশ, হে পূর্ণ-সধা-রসান্তর-হৃদরে 
নাত; মীনান্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ২॥ 

ভিস্পেম্ম শ্রঞ্থ1।--অস্কিত শ্রীচক্রবিষ্ভ/ বাহপুজার' যন্ত্র অন্তর্যাগে 
 শ্রচক্র পৃথক, মূলাধার হইতে সহস্রার পর্যন্ত স্থানে বিস্তৃত। মূলে বক্ষোজভারাব্বিতে 

আর অনুবাদে স্তনতারবিনম্রে আছে, এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে, স্তবের মধ্যে 
এই বিশেষণ কি জন্ত? ইহার উত্তর এই যে, ত্রিজগজ্জননীর নকল সন্তানের 

পানোপযোগী .স্তন্ত সেই স্তনধুগলে আছে, এই মাতৃভাবট। মনে আনিবার জন্যই 
স্তনভারের কথা এই স্থানে এবং অন্তাত্র৪ আছে ॥ ২ ॥ 
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কোটীরাঙ্গদ-রত্ব-কুণুলধরে কোদগু-বাণাঞ্চিতে 
কোকাকার-কুচদ্ধয়োপরি-লসৎ-প্রালম্ব-হারাঞ্চিতে | 

শিঞ্.পুর-পাদ-সারসমণি-্রীপাুকালঙ্কৃতে 

মদ্দারিদ্র্য-ভূজঙ্গ-গারুড়-খগে মাং পাহি মীনান্িকে ॥ ৩ ॥ 

অন্াদক হে কিরীট-কেয়ুর-রত্ব-কুগুলভূষণে, ধন্র্বাণধারিণি, তোমার 
চক্রবাক-যুগলারুতি স্তন-যুগলের উপর প্রালগ্** ( কণ্ঠদেশ হইতে, সরলভাবে 
লন্িত) হার শোভা পাইতেছে, নূপুর-ধ্বনি-যুক্ত-চরণ কমল- মণিময় 
শ্রীপাহকার দ্বার তুমি অলঙ্কত এবং আনার দারিজ্রয-ভুজঙ্গ-বিনাশে 
তুমি গরুড়-বংশজাত। পক্ষিণী সদৃশী, (তাই) হে মীনাম্বিকে, আমাকে 

রক্ষা কর ॥৩॥ 

ব্রন্মেশাচ্যুত-গীয়মান-চরিতে প্রেতাসনান্তস্থিতে 

পাশোদস্ুশ-চাঁপ-বাণ-কলিতে বালেন্দু-চুড়াঞ্চিতে। 

বালে বাল-কুরঙ্গ-লোল-নয়নে বালাককোট্যুজ্জুলে 

মুদ্রারাধিত-দেবতে % মুনি-নুতে 1 মাং পাহি মীনান্িকে ॥৪॥ 

অন্মীদত 1--(জননি !) ব্রঙ্গা» শিব এবং বিষ তোমার চরিতাবলী গান 

করিয়! থাকেন, তুমি শবাসনে আসীন, পাঁশ, উদ্ধীকৃত অস্কুশ, ধন্ুঃ ও বাণ, তোমার 
হস্তে বর্তমানঃ নবীন শশিখণ্ড তোমার শিবরোভাগে শোভমান, হে বালে, তোমার 

নয়ন কুরঙ্-শাবকনয়নবৎ চঞ্চল, উদীয়মান কোটি দিবাক্রর ন্তায় তোমার 
উজ্জল জ্যোতিঃ আর তুমি মুদ্র/ দ্বারা আরাধিতা৷ দেবত1 ; হে মুনিগণস্ততে 
মীনাস্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥ ঢু 

ন্িম্ণে্ন কু] ।- ত্রিপুরার তেদত্রয় তত্্শান্ত্ে আছে ১-_বালা, ভৈরবী 
ও সুন্বরী। এই স্ততি-পন্ভে তাহাকে “বালা+. নামে সম্বোধন ক্র! হইয়াছে। 
মুনিন্থুতে পাঠ হইলে তাহার অর্থ-হে কাত্যায়নি, অপর লীলায় কাত্যমুনির 
কন্ঠারূপে পরিচিতা কাত্যায়নী--আগ্ভাশক্তি মীনাক্ষী ॥ ৪ ॥ 

* দৈবতে-_পাঠাস্তর | | + মুন্শ্হিতে-_পাঠীস্তর | 
র্ ১ মস্ত | 
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গন্ধর্ব্বামর-যক্ষ-পন্নগ-নুতে ঈঙ্গাধরালিঙ্গিতে 
গায়ন্রী গরুড়াসনে কমলজে স্শ্টামলে স্থস্থিতে | 

খাতীতে খলদারু-পাঁবক শিখে খগ্ভোতকো ট্যুজ্জ।লে 
মন্ত্রারাধিত-দেবতে মুনিনুতে মাং পাহি মীনান্বিকে ॥৫॥ 

তবন্ুব্বাদ ।- দেব, গন্ধ, বক্ষ, পন্নগ তোমাকে স্তব করিয়া থাকে,,তুমি 

গঙ্গাধরের আলিঙ্গনে অবস্থিতা অর্থাৎ কদ্রাণী, তুমিই গায়ত্রী অর্থাৎ ব্রহ্মাণী, 
তুমিই গরুড়াসন! ক্ষীরোদসম্ভবা অর্থাৎ বৈষ্ণবী, তুমিই সুস্থিতা শ্তামা, তুমি 
ইন্্রিমের অতীত! (বা গগনমগ্ুলের অতীতা ), তুমিই খলম্বরূপ দারুচয়ের পক্ষে 
বহিশিথা-ন্বরূপা, কোটিথগ্োতবৎ সমুজ্জল্! ও মন্ত্র সহযোগে আরাধিতা দেবতা ) 

হে মুনিগণ-স্ততে মীনান্বিকে, আমাকে রক্ষা কর॥ ৫ ॥ 

নাদে নারদ-তুম্থুরাগ্ভবিনুতে নাদান্তনাদাত্বিকে 

নিত্যে নীললতাত্মিকে নিরুপমে নীবারশুকোপমে । 

কান্তে কামকলে কদম্ব-নিলযে কামেশ্বরাস্ক-স্থিতে 

মদ্বিদ্যে মদভীষ্ট-কল্প-লতিকে মাং পাহি মীনান্থিকে ॥ ৬ ॥ 

অম্সব্াজ্গ ।-হে নিত্যে! নারদ, তুমুরু প্রভৃতি ( নাদজ্ঞগণ ) নাদমধো 

তোমাকে স্তব করিয্বা থাকেন, তুমি নাদান্ত অর্থাৎ বিন্দু এবং নাদম্বরূপ! , হে 
নীললতারূপিণি! অর্থাৎ তারারূপিণি! তোমার উপম! নাই, তুমি নীবার-শূকের 

টায় সুক্ষাঃ তুমি কমনীয়া কামকল! ( কামশক্তি রতিদেবী ), কদম্ববনে তোমার 

আলয়ঃ তুমি কামেশ্বর শিব-অঙ্গে অবস্থিত, তুমি আমার বিস্তা এবং আমার অভীষ্ট 

দানে কল্পলত!, ( তাই প্রীর্থন! ) হে মীনাম্বিকে, আমাকে রক্ষা কর ॥ ৬॥ 

ন্বিশ্শেন্ কথা ।-নাদ ধ্বনিবিশেষ, স্বর, গাগ এবং সঙ্গীত নাদ ব্যতীত 

হইতেই পারে না। সঙ্গীতদামোদরে উক্ত আছে--“আঁকাশাগ্নিমরুজ্াতো 

নাভের্ধং সমুচ্চরন্। মুখেহভিব্যজিমায়াতি যঃ সনাদ ইতীরিতঃ ॥ ন নাদেন 

বিন! গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ। ননাদেন বিনা রাগন্তশ্মান্াদাত্মকং জগৎ ॥» 
অর্থাৎ শরীরাত্যস্তরস্থ আকাশ, অন্সি ও বাযুযোগে এই নাদ উৎপন্ন, নাভি হইতে 

ইহার আর্ত, মুখে অভিব্যক্ত) এইরূপ ধ্বনিই নাদনামে অভিহিত । নাদ ব্যতীত 

গীত, স্বর ও রাগ হর না. অতএব জগৎ লাদমর | 

দেবধি নারদ ও তৃুরু-গন্ধর্ প্রভৃতি দঙ্গীতগুরুগণ নাদের দাধক। এই লা 
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বহু বীজমন্ত্রের উপান্ত্য অবয়বরূপে কথিত, ইহার চিহ্ন অর্ধচন্দ্র, ইহার পরই বিন্দু 

যোজিত হয়। সগুণ ব্রহ্ম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দুর উৎ- 
পতি, ইহা! তর্ত্শান্ত্রে কথিত, এই নাদ অনুচ্চার্ম্য বর্ণ, বিন্ুধোগে অন্ুম্বীরবৎ 

উচ্চারণীর। 

জগৎ দ্বিবিধ )-_ক্ষুত্র ও বৃহৎ । ক্ষুত্র জগৎ মানবদেহ । ক্ষুদ্র জগতে নাদের 

উদ্ভব এবং তাহার স্বরূপ ও মহিম! সঙ্গীতদামোদরে কথিত। বৃহৎ জগৎ এই 
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড $ ইহার মুলে যে নাদের দন্বন্ধ আছে, তাহা তত্ত্রশান্ত্রে কথিত 
আছে ১-- * 

“সচ্চিদানন্দমবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। 

*আসীচ্ছক্তিস্ততে। নাদস্ততো বিন্দুসমুদ্তবঃ ॥৮ 

ব্রহ্ম হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ, নাদ হইতে বিন্দু । এই বিন্দু হইতে 
বর্ণক্রমে জগংস্ষ্টি কথিত হইয়াছে । জগৎ যে নাদসম্ভৃত, তাহা বেদসম্মত। 

স্থাবর দেবতাধিকরণ ১/৩।২৮ শীবীরক ভাষ্যে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত আছে। সেই 
নাদ ও বিন্দু বীজমন্ত্রে অভিব্যক্ত, নাদ অনুচ্চার্ধয, বিন্ুযোগে অনুস্থারূবৎ উচ্চার্য্য। 

শক্তিসভূত প্রথম নাদ ও নাদপরবর্তী প্রথম বিন্দুর যোগে মন্ত্রকল দেবভাব প্রাপ্ত 
হয়েন, দেবী মীনাক্ষী সেই নাদবিন্দম্বরূপা ॥ ৬ ॥ 

বাণা-নাদ-নিমীলিতার্ধ-নয়নে বিত্রস্ত-চুলী-ভরে 
তান্ব.ল[রুণ-পল্পবাধর-যুতে তাড়স্ক-% হারাম্থিতে । 
শ্যামে চন্দ্র-কলাবতংস-কলিতে কম্ত,রিকা-ফালিতে 

পূর্ণে পূর্ণকলাভিরাম-বদ্দনে মাং পাহি মীনাম্িকে ॥ ৭ ॥ 
অন্যুব্বাঙ্গ ।-হে শ্তামে ! বীণানাদ-শ্রবণস্থথে তোমার অর্থনয়ন নিমী- 

লিত, কেশপাশ বিশ্রস্তঃ তোমার অধরপল্লব তাশ্ব'লরাগে রঞ্জিত, ( কর্ণে ) তাড়স্ক, 

(কণ্ঠে) হার, শিরোদেশে চন্ত্রকলা, ললাটে মূগনা'তি-তিলক ; হে পূর্ণচজ্্বদনে ! 
পূর্ণে! মীনাম্বিকে ! আমাকে রক্ষা কর ॥ ৭॥ 

নিশ্পে স্ব ক্ু11- ত্রিপুরম্ন্দরীর মূলবর্ণ উদীয়মান সুর্য্যদদৃশ, লীলা- 
মূর্তির বর্ণ বিবিধ, শ্তামবর্ণ অন্যতম, তাই শ্ামে সম্বোধন। তাড়ন্ক কর্ণভূষণ এখন 
নারীমণ্ডলীতে প্রচলিত নাই ; ইহার নাম *কাণ-তড় কা”, প্রতিমার সাজে এই 
অলঙ্কার এখনও ব্যবহৃত হয় ॥ ৭॥ 

* “তাটক্ক' পাঠ মু্রিত পুস্তকে দৃষ্ট হয়। 
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শব্ব্রন্ষমময়ী চরাচরময়ী জ্যোতি্দয়ী বাঞ্জয়ী 
নিত্যানন্দময়ী নিরঞ্জনময়ী তত্বংময়ী চিন্ময়ী। 
তত্বাতীতময়ী পরাৎপরময়ী মায়াময়ী প্রীময়ী 
সর্বৈরশ্বর্ধ্যময়ী সদাঁশিবময়ী মাং পাহি মীনান্ঘিকে ॥ ৮ ॥ 

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকা চার্ধ্যস্ত শ্রীগোবিন্দ- ' 
ভগবৎপুজ্যপাদশিষ্যস্ত শ্রীমচ্ছঙ্করভগবতঃ কৃতৌ 
€ মীনাক্ষীস্তোত্রং সম্পূর্ণমূ। 

অনুজ ।-_মাতঃ মীনাক্ষি! তুমি শব্ত্রদ্মময়ী-স্থাবর $ও জন্বুম যাহ! 
কিছু, গে সমস্তই তোম! হইতে অতিরিক্ত নহে, তুমি জ্যোতির্দ়ী, তুমি বাউঅয়ী, 
তুমি নিরঞ্জন, নিত্যানন্দ, “তত্বং-পদার্থ, তুমিই চিন্ময়ী, চতুর্বিংশতি তত্বের অতীত 

তন্বও তুমিঃ তুমিই মায়াময়ী এবং শ্রীময়ী, তুমিই সর্বৈশবর্যযরূপা ও দদাশিবন্বরূপা 
(অতএব বিদ্ভাদি সর্ধবিষ় রঙ্গ করিবার শক্তি তোমারই আছে, তাই প্রার্থনা 

করিতেছি ) আমাকে রক্ষা কর। 
ন্বিশ্পেম্ম কথা ।-_মূলে “তুমি” কথা নাই, কিন্তু অর্থে তাহার যোজন 

আবশক ; সংস্কতে একবার “ত্বং* অধ্যাহারেই তাহা সম্পন্ন হয়) কিন্ত অনুবাদে 

তাহাতে ছুরূহুত৷ হইবে মনে করিয়া বহুবার “তুমি” শব্দ বাবহার করিতে হইয়াছে । 

মূলের “ময়ী” অনেক, তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়৷ অনুবাদে কিছু কমাইয়াছি ॥৮| 

ইতি মীনাঙ্গী-স্তোত্র সম্পূর্ণ। 
পরার উরি 
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চাঞ্চল্যারুণ-লোচনাঞ্চিত-কৃপা-চন্দরার্ধ-% চূড়ামণিং 
চারুম্মের-মুখাং চরাচরজগং-সংরক্ষণীং ততৎপদাম্। 
চুগ্চচ্চম্পক-নাসিকা গ্র-বিলসন্মুক্তামণী-রঞ্জিতাং 

প্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ১॥ 
অন্যুব্বা্ী ।-_ধাহার আরক্ত নয়নে চঞ্চলত৷ ছারা কৃপ! অভিব্যত্্ী অর্ধচন্দ 

বাহার চূড়ানণি, দোছলামান চম্পকাক্ৃতি স্বর্ণভূবণভূষিত নাঁসিকার অগ্রভাগ 

দিবামুক্তা-বিয়াজিত* হই ধাহার গ্ীতিবদ্ধন করিতেছে, সেই স্মেরচারু-বদলা, 

চরাচরজগৎ-পালিনী, তৎপদ প্রত্তিপাগ্া অর্থাৎ ঈশ্বরস্বরূপা শ্রীশৈলবাসিনী ভগবতী 

জীমাতাকে ভাবনা! করি ॥ ১ ॥ 

কম্ত,রা-তিলকাঞ্চিতেন্দুবিলসৎ-প্রোদ্-ভাসি-ভাল-স্থলীং 
কর্পর-দ্রব-মিশ্র-চুরণ-খদিরামোদোল্লসদ্-বীটিকাম্। 
লোলাপাঙ্গ-তরঙ্গি তৈরধিকৃপা-সারৈর্নতানন্দিনীং 
ভ্রীশৈল-স্থল-বাঁসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ২ ॥ 

অন্পুশ্বাদক ।_ ধাহার কন্তুবীতিলকযোগে শোভমান শশিকলা-সমুদ্তাসিত 

স্বভাবন্ুন্দর ললাট, মুখে কর্পুরদ্রবসংযুক্ত দ-চূর্ণ থদির-ম্থরভি তাস্বলঃ করুণা- 
পুরিত অচল অপাঙগভঙ্গী দ্বার! প্রণত জনগণের আনন্দবিধায়িনী সেই শ্রীশৈলবাসিনী 

ভগবতী মাতাকে ভাবনা করি ॥ ২॥ 

রাজন্মভ-্মরাল মন্দগমনাং রাজীব-পত্ররক্ষণাং 

রাজীব-প্রভবাদি দেব-মুকুটেরজ্যৎ- ণ* পদাস্তোরুহাম্। 
রাজীবায়তমণ্ড- ধ মণ্ডিত-কুচাঁং রাঁজাধিরাজেশ্বরীং 

শ্রীশৈল-স্থল-বাঁসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৩॥ 
অসম্মন্বাদ্ 1--ধাহীর সুঠাম ধীরগমন মত্তমরালগমনতুল্য, নয়ন পল্পপলাশ- 

সদৃশ, পাদপন্প পল্মযোনিপ্রমুখ দেবতাগণের মুকুটনিচয়ে রঞ্জিত এবং স্তনধুগল 

* “কৃপাচন্দ্রারক' পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে আছে। 
+ 'রাজৎ পাঠ মুক্রিত পুস্তকে আছে । 
| রাজীবায়তমন্দ ইতি পাঠান্তর | 
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্রুল্নকমলবং আয়ত ও মমুরপুচ্ছে ভূষিত, সেই গ্রীশৈলস্থলবামিনী শ্রীমাত! 
ভগবতী রাজরাজেশ্বরীকে ভাবনা করি ॥ ৩। 

ষট্-তারাং গণ-দীপিকাং শিব-সতীং ষড়-বৈরি-বর্গাপহাং, 
যটচক্রান্তর-সংশ্থিতাং বরন্থুধাং ষড়-যোগিনী-বেষ্টিতাম্। 
ষট২চক্রাঞ্চিত-পাছুকাঞ্চিত-পদাং ষড়ভাবগাং ষোড়শীং , 

শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং তগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৪ ॥ 
যিনি ষটুতার! ও গণদীপিক1 নামে কথিতধিনি মহাদেবের 

সহধর্মিণী, ধিনি কামাদি ষড়রিপুকে সংহার করেন, (জীবশরীরস্থিত ) ফট্টক্রা- 

ভ্যন্তরে ধাহার অধিষ্ঠান, যিনি পরমামৃতরূপিণী, (ডাকিনী, ম্বাকিঞ্ট, লাকিনী, 

সাকিনী, শাকিনী, ও হাকিনী) এই ছয়টি যোগিনী ধাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া 

রহিয়াছে, ( ষোড়শদল চক্র, অষ্টদল চক্র, চতুর্দশীর চক্র, বহির্দ্শার চক্র, অন্ত্দ- 

শার চক্র এবং অষ্টার চক্র ) এই ষটক্ুস্থিত পাছুকাতে ধাহার পদদ্য় বিদ্যমান, 

যিনি ষড়ভাবের (জন্ম, বিদ্মানতা, বৃদ্ধি, হাস, পরিবর্তন ও ধ্বংদ এই ছয় 

অবস্থায়) অধিষ্ঠাব্রী, এবং যিনি ষোড়শীরূপা, সেই শ্রীশৈলবাসিনী ভগবতী 

শ্রীমাতাকে আমি ভাবনা করি 1 ৪ ॥ 

হিশ্পেষ্ম কথা৷ 1-_-যট তাঁরা ছয়টি তার অর্থাৎ প্রণব বাহার মন্তমষ্তিতে 
বিস্যমান, তিনি ষটতার1 | তন্ত্রশান্ত্রে এ বিষয়ে প্রমাণ, যথা-_ 

শ্ীপর। বাগ.ভবা্ৈশ্চ ঈশ্বরী তারমন্সথৈঃ। 

আগ্ঘতৃতৈভিগ্যমান! সুন্দরী ষড়.বিধা ভবেৎ॥ 
ত্রিপুরনুন্দরীর বীজমন্্পুর্ণ এই তান্ত্রিক বচনের ব্যাখ্যা করিব না, কেবল 

'ষটত আর 'তার” এই ছুইটি পদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য প্রমাণ 
উদ্ধৃত হইল। 
 গণদীিক্11- গণ এবং কুট একার্থক শব? ভরিপুরসুন্দরীমন্ ত্রিকৃট, 
'দীপনী? বিদ্ধা গ্রতে)ব কুটেইই শছে। ১ত্৮হেত চছি মগ বহে বলিয় 
এই বিষ্কার নাম 'দীপনী,, মন্ত্রের বীর্ধ্যই দীপ্তি। তন্ত্রশান্ত্ে কথিত হইয়াছে ;_ 

“এয| তু দীপনী বিদ্যা অজপ প্রাণরূপিণী 
র রঃ কী নব 

দীঠানেনৈব যুক্তাঃ সর্ব মন্ত্রী বীধ্যবন্তো ভবস্তি। ত্রিকৃটমন্রের পূর্বে 
উচ্চারনীয় পঞ্চাক্ষর প্রভৃতি মন্ত্র দীপনী বিছা । চস্ত্রগণের দীপ্তিবিধায়িনী বছিয়া 

দীপনীই গণদীপিকা নামে গৃহীত হইয়াছে । 



শঙ্থরা চার্য্য-গ্রন্থমালা ২০৭ 

ভগবান্ শঙ্করাচার্ধয যে সকল মঠ স্থাপন করেন, তংসমুদায়ের বৈশিষ্ট্য চন 

মৌলীম্বর শিব এবং শ্রীচক্র। শ্রীচক্রে ত্রিপুরস্থন্দরীর পুজা তয়। লঙলিতা- 

পঞ্চরত্ব, সারদ।-তূ জঙ্গ প্রয়াত-ন্তোত্র, ভ্রমারান্াষ্টক, মীনাঙ্গী-স্তোত্র, মীনাক্ষী-পঞ্চরত্ব 

সমস্তই ত্রিপুরসুন্দরীর স্তব; এতস্তিন্ন 'আনন্দলহরী” এতদ্বিষয়ে সর্বপ্রধান স্তব। 

ত্রিপুরমুন্বরী, - শ্রবিষ্ভা রাজরাজেশ্বরী, ষোড়শী ইত্যাদি নামে প্রপিদ্ধব । আর একটি 

নাম বান্নালায় বর্তমানে প্রসিদ্ধ না৷ হইলেও শাস্ত্র প্রসিদ্ধ । সেই নামটি হইতেছে__ 
ললিতা” । ললিতা-ত্রিশতী-ভাষ্তয ভগবান আচার্য্যেরই রচিত। প্রথমোক্ত 
পাচখানি কষুত্র স্তোব্র-গ্রন্থে সেই ভাষ্যোক্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ, ধান্জমন্ত্ররহস্ 

ও চক্রের স্চনা আছে। সেই স্থচনা বা শ্ৃত্রের যে ব্যাখ্যা হইতে পারে, 

তাহার স্পষ্ট, আভাঞ্জ আনন্দলহরী বা সৌন্দ্য্যলহরীমূলে আছে। 
জীবের যে ষড়.ভাঁব ব৷ ছয় অবস্থ।__-জন্ম, বিদ্বমানত। প্রভৃতি, তাহা শক্তির 

অধিষ্ঠানেই সামর্থাযুক্ত, চেতন জীবকে সেই অচেতন অবস্থা যেন অধীন করিয়া 

রাখে, ইহ! কি কম সামর্থোর কথা । ৪। 

বট্-চক্রান্তর-মংস্থিতাং মূল পছ্যের দ্বিতীয়পাদস্থ বাকোর অনুবাদ__ জীব- 

শরীরস্থিত ) ষটচক্রাভান্তরে যাহার অধিষ্ঠানন এই ষটচক্রের নাম মুলাধার, 

স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। শরীরাভ্যন্তরে বাযুগ্রস্থি এবং 

বায়ুর উৎপত্তিস্থিতিস্থান আছে, নির্গম ও প্রবেশের জন্য বিভিন্ন নাড়ী আছে, 

উৎপত্তিস্থান গুহাদেশস্থ মূলাধার, তাহার পর ক্রমে লিজমূল, নাভিমগ্ডল, হাদয়, 

ক এবং ভ্রমধ্য,__ স্বাধিষ্ঠান প্রভৃতি পাঁচটি চক্রের স্থান ; চক্রসমূহ বায়ুগ্রস্থি বা 

বায়ুর আবর্ত, বাযুর মধোই সুগম তেজ থাকায় শাস্ত্রে এ সকল চক্রের বর্ণ-নির্দেশ 

আছে। আগ্াশক্তি এ সকল চক্রে আছেন, কারণ, জগতে যে কিছু শক্তি দেখ! 

যায়, তাহার মুলপ্রত্রবণ আগ্ভাশক্তি | বায়ুযে আবর্ত-রুত-সন্নিবেশ-বলে দেহকে 

জীবিত রাখিয়াছে, সেই বল বা শক্তির মূল শক্তি সেখানে আছেন, তিনিই মাতা 

আছ্ভাশক্তি। এই সুম্তত্ের স্থল বিবৃতি আনন্দলহরী ৯ ল্লোকের পাদটাকায় 

রষটব্য। এই গগ্যের ৩য় পাদে আর একটি ঘটচক্র শব আছে, অনুবাদে 

বেষ্টনীমধো তাহার উল্লেখ আছে, সেগুলি কি এবং কোথায়, তাহ! এই স্থানে 

বলিতেছি £--শ্রীচক্রের উল্লেখ স্তবমধো অনেক স্থানে আছে, সেই গ্রীচক্র 

বহিঃপুজার যন্ত্র তাহার অঙ্কনপ্রণালী আনন্দ-লহরীতে সংক্ষেপে উপদিষ্ 

হইয়াছে এখানেও তাহাই নামমাত্রে জ্ঞাপিত। সেই যন্ত্রে বাহিরে যোড়শদল- 
পদ্ম আর অভ্যন্তরে অষ্টদলপন্প ও মধ্যে উর্ধ ও অধোমুখ ৯টি ত্রিকোণ রেখায় 
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৪৩টি কোঁণ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মধ্যস্থ কোণ বাদ দিয়! অপর ৪২ কোণই 
চতুর্দাশার চক্র ইত্যাদিরূপে সংগৃহীত; মধ্য কোণ ও বিন্দু, মহাশক্তির স্থান, 

অন্য ৪২ স্থানে তাহার পাদুকাঁশক্তি। আনদ্দলহ্বী ১৯শ গ্লোকের তাৎপর্য 

রষটব্য। ৪। 

শ্রীনাথাদূত-পাঁলিত-ভ্রিভুবনাং শ্রীচক্রসঞ্চারিণীং 
জ্ঞানাসক্ত-মনোজ-যৌবন-লসদ্-গন্ধর্ব্বকন্তাচ্চিতাম্। & 

নানামতিবেল-ভাগ্য-জননীং দিব্যাম্বরালঙ্কৃতাং, 

শৈল-স্থল-বাঁসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৫ ॥ 

অন্যুবাচ্গ |-_ ভ্রীশবযোগে “নাথ'সমৃহস্বরূপ স্থানে» যিনি আদৃত'ঃ 

(সংহারপ্রাপ্ত) ত্রিভূবনকে ধিনি (মৃর্তিপ্রদান করিয়! ) পালন করেন, শ্রীচক্রে 

বাহার সঞ্চার জ্ঞান-রত কামদেব এবং যুবতী গন্ধর্ববকন্াগণ ধাহার অর্চনা 

করেন, ধিনি দরিদ্রগণেরও অত্যন্ত সৌভাগা-সম্পাদন করেন, দিব্য-বসনতুষণ- 

সজ্জিত৷ সেই শ্রীশৈলস্থলবামিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবন! করি ॥ ৫ ॥ 

জিশেন্য কা |-ত্রিপুরসুন্রীর আন্তরগীঠন্তাসে চারিটি পীঠের পারি- 

ভাঁষিক নাম,--কামগিরি, জালন্ধর, পূর্ণগিরি এবং উড্ডীয়ানপীঠ । এই চান্িটি 
পীঠই চারি নাখশ্বরূপ-_মিত্রীশনাথ, যষঠীশনাথ, উড্ডীশনাথ, শ্রীচর্ধ্যানাথ। 

নাথস্বরপ এই পীঠচতুষ্টয়ে শ্রী' শব্ধযোগে পাছুকা-নমন্কার-বাকা উচ্চারণ ও 

স্মরণ করিতে হয়, ইহাই আদর। যথা-_কামগির্ধ্যালয়ে মিত্রীশনাথাতকে 

কামেশ্বরী-রুত্রাত্বশক্তি-শ্রীপাহ্কায়ৈ নমঃ ইত্যাদি। এই পীঠন্তাসপ্রসঙ্গ “প্র 

“নাথ ও “আদৃত” এই তিনটি পদ দ্বার৷ সংক্ষেপে উপদিষ্ট। নাথ শব্ধ দ্বারা নাথ 
চতুষ্টরস্বরূপ পীঠচতুষ্টর, শ্রী। শব্দ দ্বার শ্রীপাছকা' ও আদৃত শব দ্বারা তাহার 
প্রতি নমস্কার জ্ঞাপিত হইয়াছে। (প্রি ইত্যাকারক-শব্ঃ তেন করণেন 

'নাথেমু নাথাত্মকেযু আদৃতা সৎকৃতা,_শ্রীশব্মুচ্চাধ্য পাছকাশবোপাদানাৎ 

সৎকারবিশেষহূচনং তথ! নম ইত্যনেনাপি। উত্তরপদেন কর্মধারয়সমাসাৎ, আদৃতে- 

ত্যত্র পুংবদৃভাবঃ ইতি সংস্কৃতটীক] ) 
সাচিলভ-ত্তিভুবন্না ।--ইহার অন্ুবাদস্ষভুবনকে যিনি পালন করেন, 

কিস্তু বেষ্টনীচিহ্মধ্যে “সংহারপ্রাপ্ত' ও মুন্তিপ্রদান করিয়া” এই ছুইটি শব যোজিত 
হইয়াছে। এরূপ স্থলেই “পাঁলনই” প্রক্কত পালন, কোন মৃত্যুুখ-প্রবিষট মুচ্ছাপন্ 

* “কন্তাদ্ৃতাষ্? পাঠাত্তর। 
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কঞ্কালসার অনাথশিশুকে যদি প্রক্কতিস্থ করিয়৷ তাহার পোষণ করা যায়, তাহাই 
শ্রেষ্ঠ পালন,-_ প্রমাণে এইরূপ পালনের কথাই আছে, তাই সংক্ষিপ্ত স্তোত্রের 
বাক্যান্গবাদে মর্্কথ! প্রকাশ্ধের জন্য এ পদদ্ধয়ের যোজনা কর! হইয়াছে । 
প্রমাণ এই__ 

"লয়ে ভ্রিলোক্যামপি পুরণত্বাৎ 

প্রায়োপ্ষিকায়ান্ত্রিপুরেন্ঠি নাম |” প্রপঞ্চনার | ( তন্ত্রসার ) 
প্রলয় হইলেও ত্রিলোকীর পুরণ যিনি করেন, প্রলয়ে যাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত, তাহার 

যোজনা এবং তুৎপরে পোষণ, ইহাই প্ররুত পুরণ। ত্রি+ (ত্রিভুঝ্্র) পুর! 
( পূরণকর্রী ) 

কামদেব ইনার মন্্রপাধনা করিয়া সর্বাঙ্গস্ুনর হয়েন। সাধনা জ্ঞান 
ব্যতীত হয় না, তাই 'জ্ঞানাক্ত মনোজ? মূলে আছে। প্রমাঁণ__ 

“এতান্ুপান্ত দেবেশি কাম; সর্বাঙ্গ সুন্দর: 1” 
তন্্রসারৰৃত জ্ঞানার্ণব। 

গন্ধরর্বকন্তাগণ দেবীর সাধন প্রভাবে যোগিনী হইয়াছেন। এই যোগিনী- 
পৃজা শ্রীবিদ্যাপুজাপদ্ধতিতে উল্লিখিত আছে। 

শচক্রদেবীকে পূজ! যিনি করিবেন, তিনি চিরে সৌভাগ্য ও অণিমাদি অষ্ট- 
সিদ্ধির আধিপত্য লাভ করেন। যথ| £__ 

“চক্রেহস্মিন্ পৃজয়েদ্ যে৷ হি স নৌভাগ্যমবাপুয্বাং। 
অধিমান্তষ্টসিদ্বীনামধিপো জায়তেইচিরাৎ ॥৮ 

তত্বপারধৃত স্বচ্ছন্দভৈরববচন ॥ ৫ ॥ 

লাবণ্যাধিক-ভূষিতাঙ্গ-লতিকাং লাক্ষা-লসদ্রাগিণীং 
সেবায়াত সমস্ত-দেব-বনিত-সীমস্ত-ভূষান্বিতামূ । 
ভাবোল্লাসবশীকৃতপ্রিফতমাং ভণ্তাম্বরচ্ছেদিনীং 
শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৬ ॥ 

অন্নুন্বাদত /_ধাহার অঙ্গলতিক1 অসামান্য লাবণ্যে বিমগ্ডিত, সেবার্থ সমা- 
গত সমস্ত দেববনিতাগণের সীমস্তভূষণে রঞ্জিত হওয়াতে বাহার চরণস্থ লাক্ষারাগ 
অধিকতর উজ্জ্বল, ভাবাবেশে প্রিয়তম মহাঁদেবকে যিনি একাস্ত বশীভূত 
করিয়াছেন, সেই ভঙ্জান্মুরবিমর্দিনী প্রীশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী শ্ীমাতাকে ভাবনা 
করি ॥ ৬ ॥ 

৯ম--২৭ 
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ধন্যাঁং সোঁম-বিভাঁবনীয়-চরিতাং ধারাধর-শ্নামলাং 

মুন্ারাধন-মেধিনীং স্থযুবতীং মুক্তি-প্রদান-ব্রতাম্। 
কন্তা-পুজন-স্থপ্রসন্ন-হুদয়াং কাঞ্চী-লসম্মপ্্যমাং ' 
শ্রীশৈল-স্থল-বাঁদিনীং ভগবতীং শ্মাতরং ভাবয়ে ॥ ৭ ॥ 

তবন্নুালগ | যিনি ধস্তা, ধাহার চরিত্র মোম-বিভাবনীয়, যিনি মেঘসদৃশ 
হ্ামকাস্তি, মুনিগণের আরাধনা-সামর্ের বৃদ্ধিদাক্লিনী, পূর্ণবুবতী ও মুক্তিদান- 
পরায়ণা ) কুমারী পূজা করিলে বাহার হৃদয় প্রসন্ন হয়, ষাহার মধ্যভাগ কার্চী- 
ভূষণশোর্(১ত, সেই শ্রীশৈল-স্থল-বাসিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৭ ॥ 

নিশেন্ন কথা | ঘন্তা শ্লাধ্যা, সকলেই ধাহার উৎকর্ষ খ্যাপন করে, 
তিনিই শ্লাধ্য। “সোম্ববিভাবনীয়” কথাটির নানা অর্থ (১) সোম চন্দ্র, চক্জ্রবৎ 
নির্মল, (২) চচ্ছ্রের প্যেয়, (৩) সোমস্থানে অর্থাৎ ইড়া। নাড়ীতে ধাহার ধ্যান 

করিতে হয়, ইড়া নাড়ী শক্তিরূপা, (৪) সোমযাগে ধাহার ভাবনা করিতে হয়, 

(৫) মোম উমাপহচর শিব যে আগ্ভাশক্তির চরিত্র ধ্যান করিয়৷ থাকেন। 
মূলের ধারাধরশ্তামলা” আর অনুবাদের মেঘবৎ শ্ঠামকান্তি ত্রিপুরস্ন্দরীর 
স্বরূপের বর্ণ নহে, কিন্তু কাঁলী প্রভৃতি মুর্তিও তাহারই, তাই তিনি মেঘবৎ শ্তাম- 

কাস্তি, আগ্ঠাশক্তি ত্রিপুর্ুন্দরী ধ্যানমন্ত্রে যে বর্ণে এবং রূপে বর্ণিত হউন না, কিন্ত 

সেই বূপই তাহার একমাত্র নহে, তিনি নানারূপধারিণী, এই কারণে পরবর্তী 
শ্লোকে তাহাকে “কপ্ুর-বর্ণ-স্থিতা” বল! হইয়ীছে। তাহার সরস্বতী প্রভৃতি মুর্তি 
কপ্পুরবৎ শুভ্র। তবে এঁ পদের আর একটি ব্যাখ্যাও হইতে পারে,কপ্পরবর্ণ সদাশিব 
তছুপরিস্থিত। বলিয়। তাহাকে “কপ্ুর-বর্ণ-স্থিতা” বল! হইয়াছে । তবে এই অর্থটি 

কষ্টকল্পিত। নুযুবতী পূর্ণযুবতী,--অনাদি স্ষ্িপ্রবাহে মাত! হইয়াও__বহুকাল- 
স্থায়িনী হইয়াও-_কালধর্প জর! তাহার নিকট আসিতে পারে না, এইরূপ কাল- 

বিজয়শক্তি এই বিশেষণ দ্বার! জ্ঞাপিত। ত্রিপুরসুন্মরীধ্যানে, অনর্থরত্বঘটিত কাঞ্ষী- 
যুক্তনিতদ্বিনীং থাকাতে এ স্থানেও “কাধ্চীলসন্সধ্যমা বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥ 

কর্পূরাগুরু-কুস্কুমাঞ্চিত-কুচাং কর্পুর-বর্ণ-স্থিতাণড 

কৃষ্টোৎকৃষ্ট-স্ুকৃষ্ট-কন্মদহনাং কামেশ্বরীং কামিনীমৃ। 
কামাক্ষীং করুণা-রসাদ্র-হুদয়াং কল্পাস্তর স্থায়িনীং 

'ক্রীশৈল-স্থল-বাঁসিন্ীং ভগবতীং শ্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৮ ॥ 
তসম্নুাচগ ।--ধাহার ভ্তনদ্য় কপুর, অগুরু ও কুস্কুমে লিপ্ত, যিনি 
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কপুরবর্ণস্থিতা, কৃষ্ট (বিপ্রক্ষ্ট নঞ্চিত ), উৎকৃষ্ট (প্রারন্ধ ) এবং সুষ্ট ( দক্সিহিত 

ক্রিয়মাণ ) ভ্রিবিধকর্ যাহার কৃপায় দগ্ধ হইয়! যায়) যিনি কামেশ্বরী এবং কামিনী- 

শক্তি, যিনি কামাক্ষী, বাহার. হৃদয় করুণারসে আর্দ, কল্লান্তপ্নেও বাহার স্থিতি 

অব্যাহত, সেই ভ্রীশৈল-স্থল-বাপিনী ভগবতী শ্রীমাতাকে ভাবনা করি ॥ ৮ 

হিশ্শেম্্ কৎ| ।__কপুর, অগ্ুরু ও কুন্কুম, বিহিত পুজার উপকরণ- 
মধ্যে বিশেষ আদরণীয়, ইহা! প্রথম বাক্য দ্বারা প্রকাশিত। কর্পুরবর্ণস্থিত! অর্থাৎ 
গুভ্রবর্ণ আশ্রম করিয়া যিনি অবস্থিতা, অর্থাৎ শুভ্রবর্ণা। প্রারন্ধ কর্মের দাহ 

অর্থাৎ নাশ জগদস্বার আরাধন! দ্বারা হয়ঃ ইহা কেহ কেহ বলেন। ভ্টিহ কেহ 

বলেন, দাহ শব্দের অর্থ নাশ নহে, ব্যর্থতাবিধান। প্রারন্ধ কর্ম হইতেও যে স্ুখ- 

ছুঃখ, তাহা জগদন্ব'র কপ! হইলে মানুষকে বিচলিত করিতে পারে না, ইহাই তাহার 

ব্যর্থতা । যে কাম লোকের চিন্তরকে বিপথে পরিচালিত করে, তাহাকে 

স্থনিয়ন্ত্রিত ও সংপথের সহায় করিবার বিধান ত্রিপুরনুন্দরীই করিয়। দেন, এই 

জন্য তিনি কামেশ্বরী, কামের যে শক্তি বিশ্ববিজয়িনী, তাহার মূল তিনি, এই 

জন্যই তিনি কামিনী। শিবকোপানলে ভম্মীতৃত কাম তাহারই কৃপা-কটাক্ষে 
পুন্জাীবিত হয়, এই কারণে তিনি কামাক্ষী ॥ ৮॥ 

গায়ত্রীং গরুড়-ধ্বজাং গগনগাং গান্ধরর্ব-গান-প্রিয়াং 

গম্ভীরাং গজগামিনীং গিরিস্থতাং গন্ধাক্ষতালক্কৃতামূ। 

গঙ্গা-গৌতম-গর্গ-সন্ন তপদাং গাং গৌতমীং গোমতীং 
শ্ীশৈল-স্থল-বাসিনীং ভগবতীং প্রীমাতরং ভাবয়ে ॥ ৯ ॥ 

ইতি পরমহুংস-পরিব্রাজ কা চার্য্য-শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ- 

পুজ্যপাদ-শিষ্যন্ত শ্রীমচ্ছন্করভগবতঃ কৃত 
ভ্রমরান্বাউকস্তোত্রং সমাপ্তমূ। 

অন্নুব্বা্গ ।--বিনি গায়স্রীস্বরূপা! (ব্রাহ্গীশক্তি ), গরুড়ধ্বজ। ( বৈধ্বী- 

শক্তি ), যিনি শূন্তচারিমী ও গন্ধর্বকৃত গানে গ্রীতিমত্তী, ধাহার মুক্তি গম্ভীর, গতি 

গজেক্ডের ্কায়, যিনি পর্বতরাজের কন্তা ( শৈবীশক্তি ) ও চন্দনাক্ষতে বিমগ্ডিতা, 

গা, গৌতম ও গর্গ ধাহার চয়ণ বন্দনা করেন এবং যিনি বন্ুমতী, গোদাবরী 
ও গরোমতীরূপিনী, আমি সেই গ্রীশৈলস্থলবাসিনী ভগবতী ঞ্রীমাতাকে ভাবন৷ 
কমি ।॥ ৯৪ | 
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ন্বিশ্শেম্ম কা ।- ভ্রমরাস্থাষ্টক নামের কারণ সুদৃঢ়রূপে নির্ণর করা! যায় 
না, তবে বোধ হয়ঃ শঙ্বরাচার্য আপনাকে ব৷ নিজচিত্তকে ভ্রমররূপে প্রকাশ 
করিয়াছেন, তৎপ্রযুক্ক অন্বাষ্টক বা মাতৃ-অষ্টক স্তোত্র বলিয়৷ ইহা ভ্রমরান্বাষ্টক 
নামে খ্যাত। 

ভ্রমর যেমন মধুলুন্ধ, সংসারী জীব বা তদীয় মন সেইরূপ বিষয়রস-লুন্ধ, তাই 
তাহার “ভ্রমর, আখ্যা অসঙ্গত নহে। '্রমরাম্বাষ্টক+ নামটি বছ পুন্তকসম্মত। 
'ভরমরাষ্্ক' নামও আছে। বন্মতীর পূর্বমুদ্রিত পুস্তকে এই স্তোত্রটি ভ্রমরাষ্টক- 
স্তোত্র বম প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ ৯ ॥ 

ভ্রমরাগ্ধাষ্টক সমাপ্ত । 

শারদাভূজঙ্-প্রয়াতাউক-স্তোত্র 
স্থবক্ষোজকুস্তাং স্ধাপূর্ণকুস্তাং, 

প্রসাদাবলন্বাং প্রপুণ্যাবলম্বাম্। 

সদান্তেন্দুবিম্বাং সদানোষ্ঠবিম্বাং, 
ভজে শারদাশ্বামজত্রং মদন্যাম্ ॥ ১ ॥ 

অবলা ।_যিনি রমনীয় কুচকলসঘ্বয়ে বিরাঁজমানা9 ধাহার হস্তে সুধা- 

পুরিত কুস্ত শোভা৷ পায়, ধিনি প্রসন্নভাবেই সদা অবস্থিত, ধাহাকে অবলম্বন 

করিলে পরম পুণালাভ হয়, বাহার উত্তম মুখমণ্ডল শশাঙ্কবিদ্বের স্তায় শৌভ! 

পাইতেছে এবং ধাহীর বরদানস্ফুরিত ও্ঠপুউ পৰ্বিদ্ববৎ নদস্ত, আমার 
জননীরূপ৷ সেই জগজ্জননী শারদাকে নিরন্তর ভজন করি ॥ ১ ॥ 

কটাক্ষে দয়ার করে জ্ঞানমুদ্রাং 

কলাভিবিনিদ্রাং কলাপৈঃ স্থভদ্রোম্ । 

পুরস্ত্রীং বিনিদ্রাং পুরস্তঙ্গভদ্রাং, 
ভজে শারদান্বামজঅ্ং মদশ্বাম্ ॥ ২ ॥ 

খ্গ- 

 আআল্নআাদ্ত যিনি কটাক্ষে দয়ার্ঘা, অর্থাৎ. যিনি ক্কপাকটাক্ষে দর্শন 
করিতেছেন, বাহার হত্তে জ্ঞানমুদ্রা, যিনি (নিরক্তয় ) নৃত্যগীতাদি চতুঃ বি 
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কলা-বিস্তায় জাগরিত ( ব্যাপৃত ) রহিয়াছেন, যিনি বিশুদ্ধ স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা৷ পুরুস্্রী। 
ধিনি আলম্তবিহীন। ও তুঙগভদ্রা-নায়ী নদী ধাহার পুরোভাগে অবস্থিতা, আমার 
জননীরূপিনী জগম্মাতা সেই শারদাকে আমি নিরন্তর ভজন কৰি ॥ ২॥ 

ললামাঙ্ক-ফালাং % লসদ্-গান-লোলাং 

স্বভক্তৈকপালাং যশঃগ্রীকপোলাম্। 

করে ত্বক্ষমালাং কনৎ-প' প্রত্বলীলাং 

ভজে শারদান্বামজঅ্রং মদন্বাম্ /& ॥ 

অসন্নুব্বাি ।-_ধাহার ললাট কন্ত,রী-তিলকে অঙ্কিত, উত্তম সঙ্গীতে ধিনি 
আকুষ্টা হয়েন, যিনি স্বীয় ভক্তবৃন্দের একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী, ধাহার (স্বচ্ছ) কপোল- 

স্থল মুর্তিমতী যশঃশ্রী, বাহার হস্তে অক্ষমালা, ধাহার প্রাচীন লীলাবলি সমূজ্জল, 
আমার জননীরূপিণী জগন্মাত! সেই শারদাকে নিরন্তর ভজন৷ করি ॥ ৩ ॥ 

স্থসীমস্তবেণীং দশা নিজ্জিতৈণীৎ, 

রণৎকীরবাণীং নমদ্বজ্রপাণিম্। 

স্থধামন্থরাস্তাং মুদ। চিন্ত্যবেণীং 

ভজে শারদান্বামজঅং মদন্যাম্ ॥ ৪ ॥ 

অন্যুবাীক্দ ।-ধীহার সীমন্ত-বেণী মনোরম, যাহার নয়নশৌভায় মুগী পরা” 
জিত, গুক-পক্ষিকুলের মুখে ধাহার কথ! ধ্বনিত হইতেছে; বজ্রধারী দেবেন্দ্র াহাকে 

প্রণাম করেন, ধাঁহার বদন অমুতে পরিপূর্ণ, ভক্তবৃন্দ ধাহার বেণীকে হর্যসহকারে 

ধ্যান করে, আমার জননী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা! করি ॥ ৪ ॥ 

ভিশ্শেম্য ক্কর্থা |-_'মুদা। চিন্ত্যবেণীং ইহার অনুবাদে বেণী শব্দেই বাবহৃত 

হইয়াছে, দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-ধ্যানের বিধি থাকায় বেণীধ্যান অসঙ্গত নহে। 
অথবা "্অচিস্ত্য বেণীং* এইরূপ পদচ্ছেদ হইবে, বেণী শব্দের অর্থ নদীর ধার! 

বা প্রবাহ। যে পবিত্র প্রবাহ মানবের চিন্তার অতীত, তিনি সেই মন্দাকিনী- 

প্রবাহরূপ৷ এবং আনন্বময়ী। 

* 'লজামাক্ষফালাং--পাঠান্তরম্। 
1 'কণৎঘ-্পাঠীস্তর 1 
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হ্বশাস্তাং হদেহাং দৃগন্তে কচান্তাং 

লসৎসল্লতাঙ্গীমনস্তামচিন্ত্যাম্। 
স্মরত-তাপসৈঃ সঙ্গপূর্ববস্থি তাস্তাঁং *& 

ভজে শারদান্বামজভ্রং মদন্বাম্ ॥ ৫ ॥ 

অসন্তুবাচ্গ ।--যিনি সুশাস্ত-প্রকৃতি, ধীহার কলেবর কমনীয়, বাহার 
নেত্রপ্রান্ত কেশাস্তম্পর্শী, অলকদাম-সংলগ্ন ধাহার সত্যস্বরূপ, অঙ্গবল্লী শোভাসম্পন, 
বাহার অবঃনাই, যিনি ম্মরণপরায়ণ তাপসগণেরও অচিস্তনীগন, স্থষটির পূর্বেও যিনি 
স্বরূপে অবস্থিতা, আমার জননীরূপিণী জগন্মীত। সেই শারদাঁকে নিরন্তর ভজন৷ 

করি ॥ ৫॥ 

কুরঙ্গে তুরঙ্গে স্বগেন্দে খগেন্দরে, 

মরালে মদেভে মহোক্ষেহধিরূ়াম্। 

মহত্যাং নবম্যাং স্দাসামরূপাণ্ 

ভজে শারদান্বামজত্রং মদন্বাম ॥ ৬ ॥ 

অন্যুাগ ।--িনি (বাযুক্ধপে ) মৃগে, (হুরয্যরূপে ) অশ্বে, (ছ্র্ারপে ) 
সিংহে, ( বিষ্ুরূপে ) গরুড়ে, (ব্রহ্গারূপে ) হংসে, ( ইন্দ্ররূপে ) মত্তহস্তীতে এবং 

শিবরূপে মহাবুষে আরোহণ করেন, অথচ যিনি অরূপ! (নিরাকার! ) এবং মহা- 

নবমীতে নিত্য আসীনা, আমার জননীরূপিনী জগন্মাতা সেই শারদাকে নিরস্তর 
ভজনা কৰি ॥ ৬॥ 

স্বলৎকাস্তিভঙ্গিং জগন্মোহনাঙ্গীং, 
ভজে মানসাস্তোজন্ুভ্রান্ততৃঙ্গীম, | 

নিজস্তো ত্রসঙ্গীতনৃত্যপ্রভাঙ্গীং 
ভজে শারদাদ্বামজতং মদম্বাম, ॥ ৭ ॥ 

অন্মুশাচ্ট ।--ধাহার কাস্তিলহরী উজ্দ্ল, দেহযষ্টি বাহার বিশ্বপ্রপঞ্চকে 
বিমোহিত করে, যিনি “মানসকমলচারিণী ভূঙ্গরূপিনী, নিজন্ততি, সঙ্গীত ও নৃত্য 

ধাহার প্রকাশের অঙ্গ, আমার জননী বিশ্বমীতা সেই শারদাকে নিরন্তর ভজনা 
কমি 8৭8 
০:০০ সুজান সুপ পাপা পুশ 

ইযদনং অযকবন্থহানি--মায়াসন্বন্ধ ইতি যাবৎ তেন দৃটিুপলক্ষ্যতে। সর্গ ইতি পাঠ 
| (সস্কৃতটাক1) 

তি 
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ভবাভ্তোজনেত্রাজসংপুজ্যমানাং 

লসম্মন্দহাসপ্রভাবক্ত চিহ্নাম্। 
চলচ্চঞ্চলাচারুতাটস্ককর্ণাং, 

ভজে শারদাম্বামজত্রং মদন্বাম্ ॥ ৮ ॥ 

ইতি পরমহংস-পরিব্রীজকা চার্ধ্য-শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ- 
পুজ্যপাদ-শিষ্যস্ত শ্রীমচ্ছস্করভগবতঃ কৃতৌ 
* শ্্রীশারদাভূজঙ্গ প্রয়াতাষ্টকং সম্পূর্ণম্। 

জ্ন্সুাদক 4 মহেশ্বর, পন্মপলাশলোচন হরি ও বর্ষা ধাহার অর্চন! 
করেন, ধাহার 'বদনমণ্ডল মুছু মুছু হান্তচ্ছটায় সদা! লক্ষিত, সৌদামিনী-রমণীয় 
তাটক্ক-তূষণ ধাহার কর্ণে দোছুলামান, আমার জননীর্প! বিশ্বজ্রননী সেই শার- 
দাকে নিরস্তর ভজন করি ॥ ৮ ॥ 

শারদাভূজন্গ প্রয়াতাষ্টক-স্তোত্র সমাপ্ত । 

অন্বাউকম্ 

চেটা-ভবন্-নিখিল-খেটা-কদন্ব-তরু-বাঁটাধু নাকি-পটলী- 
কোটীর-চারুতর-কোটা-মণী-কিরণ-কোটা-করম্থিত-পদা। 
পাঁটীর-গন্ধ-কুচ-শাটী কবিত্ব-পরিপাটীমগাধিপন্ত্রতা 
ঘোটা-কুলাদধিক-ধাটী মুদার-মুখ-বীটী-রসেন তনুতান্ ॥ ১ ॥ 
ংস্্রুত-ব্রিত্য-পদ্গ-ব্যাখ্যা |-_চেটা-_দাসী! থেটা__খেচরী 

নুরললন! ইত্যর্থঃ। নাকিপটলী-_দেবসমৃহঃ। কোটীরঃ__কিরীটম্। কোটা-_ 
অগ্রম্ত উৎকর্ষো বা। দ্বিতীয়কোটাশবঃ শতলক্ষদংখ্যাবাচকঃ | করদ্িতং-- 
খচিতম্। পাঁটীরশ্চন্বনম্। ধাটা_ পক্রসম্মুখগমনম্ ত্বরিতং প্রতিদ্বশ্বিনং-- 
প্রত্যাসাদনমিতি বাবৎ। * বীটা__তাঙ্কুলম্॥ ১) 

অন্মুব্বাপ্চ।-ে কদক্ব-ৃক্ষবাটিকায় নিখিল থেচরললনা ( দেবাদি- 
রমণী) দাসীরপে নিধুদ্কা, তথায় অমরবুন্দ-কিরীট-নিচয়ের কমনীরাগ্রভাগস্ধিত 
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অসংখ্য মণিকিরণে বাহার চরণ খচিত, ধাহার স্তনাচ্ছাদনবন্ত্র চন্দন-গন্ধযুক্ত, সেই 

গিরিরাজনন্দিনী নিজ-মুখ-( চবিবিত ) তাথুল-রস' প্রসাদ প্রদান দ্বারা (সত্বরতায় ) 
বড়বাকুলের অপেক্ষা অধিক প্রতিপক্ষ-আক্রমণ-সমর্থ (মদীয় ) কবিত্বশক্কি 
সম্পাদন করুন, অর্থাৎ তাহার প্রসাদে আমি যেন ক্রত কবিতা-রচনায় সমর্থ 

হই, এবং সেই ভ্রুত রচনায় আমার তুলা কেহ না থাকে ॥ ১॥ 

কুলাতিগা মি-ভয়-তুলা-বলি-জ্বলন-কীলা নিজ-স্তুতি-বিধা ” 
কোলাহল-ক্ষপিত-কালামরী-কুশল-কীলাল-পোষণনভাঃ। 
সথুলা (ঠুচে জলদনীল! কচে কলিত-লীলা কদস্ব-বিপিনে 
শূলায়ুধ-প্রণতি-শীল। বিভাতু হৃদি শৈলাধিরাজ-তনয়! ॥ ২॥ 
হস্ফ্রুত হিম্বক্ম-পদ্দ-যাহখয।1-কুলেতি।_কুলাতিগামি' হুস্তরং 

ভয়মেব তূলাঝলিঃ তূলরাশিঃ ; তত্র জলনকীলা অগ্রিশিখাস্বরূপা | নিজস্ততীত্যাদি । 

স্তৃতিপরায়ণ-নুরললনা-কুশলরূপ-সলিলবর্ষণে নভোমাসতুল্য1। নভা৷ ইতি শ্রাবণ- 
মাস-নাম | ২ ॥ 

অন্যুাচ্ ।-ধিনি জপার-ভয় (সংপার-দাগর-ভীতি ) শ্বরূপ-তুলরাঁশির 

দাহে অগ্নিশিখ!, যিনি নিজস্ততি-কোলাহলে কালযাপনকারিণী অমররমণীগণের 

কল্যাণবারিবর্ষণে শ্রাবণমাসতুল্যা, পীনস্তনী, ঘননীলকুস্তল, কদস্ববন-বিহারিণী, 
শস্করপ্রীতিপরারণ! সেই গিরিরাজনন্দিনী ( আমার ) হৃদয়ে বিরাজমান! হউন্ ॥২। 

যত্রাশয়ে। লগতি তত্রাগজ। বসতু কুত্রাপি নিস্তল-শুকা 

মূত্রাম-কাল-মুখ-সত্রাশন-প্রকর-্থত্রাণকারি-চরণ! । 

ছত্রানিলাতিরয়-পত্রাভিরাম-গুণ-মিত্রীমরী-সম-বধুঃ 
কুত্রাসদৃত্মণি-% বিচিত্রাকৃতিঃ স্ফরিত-পুত্রাদি-দান-নিপুণা ॥৩। 

হস্ত ভিম্বস-প-্যাঙ্যা ।-শুকংবন্ত্রম। হুত্রামা- ইন্তরঃ 
কাঁলঃ_ যমঃ। সত্রাশনাংস্্দেবাঃ | স্ত্রাণং--সুখেন শৌভনং ঝ! রক্ষণম্। ছত্রম-_ 
আতগপত্রম। অনিলাতিরয়ঃ--অনিলবদ্ বেগাতিশয়ঃ পত্রং বাহনং তেষু অভিরাম- 

গুগাঃ অমরীসমাঃ বধবো মি্রাণি যস্তাঃ | অথবা ছত্রবুক্ত! অতিবেগ-বিধিধবাহন- 
শোভিতা৷ যোগিন্তে। যন্তাঃ সহচর্যযঃ | অমর্ধযঃ__দেব্যঃ, ' সমাঃস-সর্ববীঃ বধৰঃ ইতি 

 গুয়ানহন্শি'-_-এই পাঠ বোষে মুদ্রিত পুক্তকে আছে। 
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বা বনুত্রীহৌ পদার্থঃ। কুত্র-_-পর্বতঃ তহ্য অসদৃক্ অন্থুপমে। যে। মণিঃ তত্বদ্বিচিত্রা 
আকৃতির্যন্তা, ইতি বন্ুত্রীহিঃ সা! চাসৌ বিচিত্রারুতিশ্চেতি বা কর্ধারয়ঃ ॥ ৩॥ 

জ্ন্মুক্রাদ্ত ।-্ধাহার শ্রীচরণ, ইন্দ্র যম প্রমুখ দেবগণের সুরক্ষণ করিয়া 

থাকেন, অমরীসদৃশী। যদীয় সহচরী ডাঁকিনী-যোগিনীগণ, ছত্রধারণে, বায়ুবেগ-সদৃশ 

গমনে এবং বাহনচালনে পরম গুণ-সম্পন্ন) ; অথবা! ছত্রযুক্তা, বাযুবেগগামি- 

বাহন, রূপ ও অভিরামগুণসম্পন্না ) যিনি গিরিলাজের অতুলনীয় রত্বন্বরূপা ও 

অপরূপরূপশালিনী অথবা নানাবর্ণ।, সুন্দর পুক্রাদিদানদক্ষা, সেই পার্বতী আমার 
মনোমত স্থানে *অধিষ্ঠিতা হউন ॥ ৩। 

দৈপায়ন-প্রভৃতি-শাপারুধ-ত্রিদিব-সৌপান-ধুলি-চরণা 
পাঁপাপহৃ-স্বমনু-জাপান্ুলীন-জন-তাঁপাঁপনোদ-নিপুণ! 

নীপা'লয়া স্থরভি-ধৃপালক। ছুরিত-কুপাছুদঞ্চ়তু মাং 
রূপাধিকা শিখরি-ভূপাল-বংশ-মণি-দীপাঁষিক। ভগবতী ॥ ৪ ॥ 

শগু্ড্রুত-বিম্্্ম-পগ বযাঙ্খায। 17 শাপাযুধাঠ--খষয়ঃ | “তিদিব-__ 
সোপানং' স্বর্গারোহণনাধনং 'ধুলিঃ” রেণুর্ধয়োঃ তৌ “চরণৌ দ্বৈপাক্কনপ্রভৃতিযু ধাষিষু 
যস্তাঃ ইতার্থঃ ॥ ৪ ॥ 

অন্নুত্বাচ্গ ।-_দৈপান প্রভৃতি খধিগণের সেবিত যদীয় চরণের ধূলি 
স্বর্গারোহণের সৌপান ; ধিনি পাপবিনাশন নিজমন্ত্রজপে নিরত জনগণের ত্রিতাপ- 

নাশে নিপুণা, কদন্ববননিলয়া ধৃপ-স্থরভি-অলক-বিরাজিতা রূপাতিশয়শালিনী, সেই 

গিরিরাজকুলের রত্বীপসর্ৃশী ভগবতী আমাকে ছুরিত-কৃপ হইতে ভদ্ধার 

করুন ॥ ৪ ॥ 

যালীভিরাত্মতনুতালী-সকৃৎ-প্রিয-কপালীষু খেলতি ভয়- 

' ব্যালী-নকুল্যসিত-চুলীতর! চরণধুলীলষন্যুনিবরা। * 
বালীভূতি শ্রবসি তালীদলং বহুতি যালীক-শোভি-তিলক! 

সালীকরোতু মম কালী মনঃ স্বপদ-নালীক-সেবন-বিধো ॥৫। 
ভনহস্্ুশ-লিজ্ম-পল্-শডাখ) |-মাত্বনস্তদ্বী মৃত্বী যা তালী 

করতলসংযোগ: ৷ সঞ্কং প্রিয়ান্ধ কপালীষু খর্পরথণ্ডেযু আলীভিঃ স্ীভিঃ সহ 

যা খেলতি। এতেন বাল্যলীল! সুচিতা। ভয়ব্যালী নকুলী। ভয়নাশিনীত্যর্থঃ। 

* “লসন্মুনিবরা পাঠীন্তক! 

১ম 
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বালীভূতি--ভূষণবতি, তালীদলং-_-তালপত্রম্। অলীকং-_ললার্টম্। অলীকরোতু 
_-ভ্রমরীকরোতু। নালীকং পদ্ভম্॥ ৫ ॥ 

জন্নুহ্বাচ্গ ।--যিনি আপনার ক্ষুদ্র করতলতালীর সকৃৎ প্রীতিসংযোগ- 
প্রাপ্ত খর্পরথণ্ডে সখীগণসহ খেলা! করেন, ( অথচ ভক্জগণের ) ভরস্বরূপভুজগী- 

বিনাশে যিনি নকুলী, মুনিগণ ধাহার পদধূলির অভিলাধী, ধাহার ( শৈশবের ) 

অদীর্ঘ কেশপাশ ভ্রমরকুষ্ণ, অলঙ্কত কর্ণে তালীপত্র দোছুল্যমান, ললাট-পট্রে 
তিলক শোভিত, সেই কালী আমীর মনকে নিজ চরণকমল-সেবন-কাধ্যে ভ্রমর 
সদৃশ কর্রী॥ ৫। 

নাস্কাক রে বপুষি কঙ্কাল-*% রক্ত পুযি কঙ্কীদি-পক্ষিবিষয়ে 

ত্বঙ্কামনাময়সি কিস্কীবণং হুদয়-পঞ্কারিমেহি গিরিজামৃ। 

শঙক্কী-শি 1নি/শত-টদ্কীয়মীন-পদ-সংকাশমান-স্থমনো- 

বঙ্কার-মানণ-তাতমস্কা ুপেত-শশি-সন্কাশি বক্ত-কমলাম্ ॥ ৬ ॥ 

হস্্রুত-লিম্বস-পলগ-্যাহা। | সত, কাক, রে ইতি ছেদঃ। ন্যঙ 
নীচঃ, কাক£ অতিথৃষ্ট সম্বোধনপদদ্বরম্; তচ্চ স্বং প্রতি ব! সংলারিণং প্রপন্নং প্রতি 

ব৷ প্রযুক্তম। রে ইতি নীচ-সন্বোধন-গোতক্মব্যয়-পদম্। কঙ্কাদি-পক্ষি-ভক্ষ্যে- 

ইস্থিরত্রযুক্তে বপুষি কথ ত্বং কামনাম্ অয়সি প্রাপ্লোধীতি তদর্থঃ। শঙ্ক৷ ভয়ং 

শিলেব। টঙন্বঃ পাষাণভেদি শস্ত্রম। তংম্বূপে পদে সঙ্কাশমানাঃ বিরাজমানাঃ 

স্থমনসো দেবাঃ। সকলভর়-বিনাশনযদীয়-চরণ-এরণ-দেবানাং স্তবধ্যনিবহছলা সিংহ- 

নাদযুক্তা বা .মান-ততি-মহিমাধলিঃ পৃজাপর্য্যয়ো বা বস্তাস্তামকলক্বচনতরমুখীং 

অন্তঃপাপনাশিনীং গিরিজাং প্রপদ্াস্ত্েতি ক্ষাঁঞ্চিং পদানাং ক্কতানয়ানাং প্রতিশবা- 

'থ্যানম্ ॥ ৬ ॥ 

অসন্নুব্াচগ ।__রে (আমার ) অতিথুষ্ট নীচ (মন), অস্থি ও রক্তযুক্ত ক্ছ- 

প্রভৃতি পক্ষিগণের লোভনীয় দেহে কি কারণে অন্ক্রাগযুক্ত হুইতেছ? 

ভীতিপাষাণচ্ছেদনে শাণিত টহ্কতুল্য, যত্ত্রীয চরণসমীপে বিরাজিত  দেববৃন্দ- 

কগ্টবন্থারে ধাহার মান বিস্তৃত, সেই ক্বাকলঙ্কশশিবদনা অন্তরের পাপনাশিনী 

গিহিজার আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৬ ॥ 

স্পা পাপা 7 

* /কগকাদি'--এই পাঠ বোদ্ধে পুস্তকে আছে 
চু 8০ স্ 



শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা ২১৯ 

কম্ব। *%* বতীব সম-বিড়ন্বা৷ গলেন নবতুম্বাভ-বীণ-সবিধা 

শহ্যাছুলেয়-শশি-বিহ্বাভিরাম-মুখ-সন্বাধিত-স্তন-ভরা | 

অন্ব! কুরঙঈগমদজন্বাল-রোচিরিহ লম্বালক। দিশতু মে 

বিন্বাধর! বিনত-শম্বায়ুধাদি-নিকরম্বা। কদন্ব-বিপিনে ॥ ৭ ॥ 

শ্ুহস্ুতন্বিষ্সমপল-ন্যাঞ্য। |-গলেন__কণ্ঠেন, কম্বো শঙ্খে, 
অতীব সমঃ বিড়ম্বঃ অন্থকরণং সংস্থানং বা যন্তাঃ, কথুঃ যন্তাঃ কণঠদেশমালম্থয 
অন্থকরণমতিসাম্যেন করোতি ইতি ভাবঃ। তুম্বশৌভিতা বীণা যস্ত ইতি শ্রিবপক্ষে। 
যত্রেতি স্থানপক্ষে । তুম্বাভবীণঃ শিবঃ স সবিধঃ সমীপবর্তী যন্তা:, অথবা! তুঁ্বাভবীণং 
সবিধং সমীপস্থানং ,যস্তাঃ ৷ বাহুলেয়ঃ কার্তিকেয়ঃ। মে মহাং মম বা শং দিশতু | 

কুরঙ্গমদঃ__-কন্ত,রিকাঁ। জন্বাল; পক্ক; পক্কতাপন্ন-কম্ত,রিকাচচ্চিত৷ ইত্যর্থঃ। 
শন্বঃ বজম্। শশ্বায়ুধ _ইন্দ্রঃ ॥ ৭ ॥ 

অসন্যুবাচ্গ ।-_যাহার গলদেশের ম্ুসদূশ গঠন শঙ্খে বর্তমান, নবতুস্ব- 
বিরাজিত বীণাধারী শিব ধীহার সমীপে অবস্থিত, (অথবা ধীহার সমীপস্থানই 

এরূপ বীণাশোভিত ), ধাহার স্তনমণ্ডল কার্তিকেয়ের শশিবিষবকমনীয় ষড় বদনচুষণে 
ব্যথাপ্রাপ্ত, স্বষ্ট মৃগনাভি-রচিততিপকালঙ্কৃতা, কদম্ববনে প্রণতইন্্রীদি-দেবগণ- 
পরিবৃতা দেই জননী লগ্বিতালকা', বিষ্বাধর1 আমার কল্যাঁণদারিনী হউন ॥ ৭ ॥ 

ইন্ধান-কীর-মণিবন্ধ। তবে হৃদয়বন্ধাবতীব রপিকা 

সন্ধাবতী ভুবন-সন্ধারণে২প্যম্বত-সিন্ধাবুদার-নিলয়! । 

গন্ধানুভান-মুহুরম্ধালি-বীত-কচ-বন্ধা! সমর্পয়তূ মে 

শন্ধাম ভাঞুমপিসন্ধানমাশুপদ-সন্ধানমপ্যগস্থতা! ॥ ৮ ॥ 
ইতি শ্রীভগবচ্ছস্করাচারধ্য-বিরচিতম্ অস্বাউকং সমাপ্তমূ। 

অহস্্রুতলিজ্বসমপল্গ-ব্যাখ্যা ।-ইন্ধানেতি। কীরাঃ__কাশ্বীর- 
প্রদেশঃ--মণিবন্ধ:--মণিবন্ধপাতস্থানং তন্নাম। প্রসিদ্ধম্। ইন্ধানাঃ প্রভাবস্তঃ কীরাঃ 
কাশ্ীরপ্রদেশঃ মণিবন্ধঃ মণিবন্ধপাতস্থানং চ যয়া যস্তা। বা কাশ্মীরপ্রদেশে মণিবন্ধ- 
নাকি তৎপাতস্থানে চ সতীরূপায়া! দেব্যা অঙ্পবিশেষপতনেন একপঞ্চাশংপীঠাস্তর্গ- 

তন্বম্ ইতি তেষাং মহিমোজ্ছলত্ম্। "দন্ধাবতী” স্থিতিমতী সততযুক্ত1 ইত্যর্থঃ। 
গন্ধানুভানেতি । গন্ধান্থভবেন বারংবারং অন্ধীভূতৈরলিকুলৈঃ বন্তাঃ কবরীবন্ধঃ 

গ কুঘা। এই পাঠ বোখেরুক্রিত। ্ 
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ব্যাপ্ত ইত্যর্থট। সন্ধানমাশ্থিতি ।--পন্ধা-_সন্ধ্যা তত্র যে নমস্তি তে সন্ধানমাঃ 
তৈরাগুপদসন্ধানং পদস্মরণম্ পদমেলনং বা যস্য এবভূতং ধামন্বরূপং ভাম্ুমপি 

প্রাপয়তু ; সুর্ধ্যদ্বারেণ হি সগ্ণব্রন্মোপাসক! মুচ্যস্তে ইতি শ্রত্যর্থোত্রানুসন্ধেয়ঃ | 
ভা্ছমপি ইত্যপিকারঃ শমিতি কল্যাণমিত্যনেনাম্বেতি, সন্ধানমপি ইত্যপিকারঃ 

ভাঙ্কমিত্যনেন, অপিকারৌ চার্থে। শ্রহিকং কল্যাণঞ্চ প্রাপয়তু মোক্ষার্থং হুর্য্যধচ 
প্রাপয়তুঃ উভয়োঃ কালভেদগ্চোতনার্থমিদমপিকা রদ্ধয়ম্ ॥ ৮ ॥ 

অঅন্মুন্বা্গ ।--যিনি কাশ্রীরপ্রদেশকে ( কণ্ঠপীঠ করিয়া সারদারূপে ) 
ও মণিবন্ধীমক স্থানকে ( মণিবন্ধপীঠ করিয়া গায়ত্রীরূপে ) উজ্জল করিয়াছেন, 

ধিনি হ্বদয়বন্ধু শিবের অতীব অন্থুরত্ত!, ভূবনধারণে সতত যুক্তা এবং স্ুধাসিন্ু- 
মধ্যে মহানিলয়ে অবস্থিত ; ধাহার কবরীবন্ধকে:গন্ধান্থতবে'( পুষ্বাত্রমে ) বারংবার 

মুগ্ধ অলিকুল আবৃত করিতেছে, সেই নগনন্দিনী, আমাকে ( গ্রহিক ) মঙ্গলও 
অর্পণ করুন এবং সন্ধ্যাসময়ে প্রণতগণের সংস্মরণীয়-পদ হৃধ্যকে ( অস্তে ) প্রবেশ- 

স্থানরূপে অর্পণ করুন ॥ ৮ ॥ 

ইতি শ্রীশঙ্করাচাধ্য-বিরচিত অন্বাষ্টক সমাপ্ত। 

ভবান্যষ্টক-স্তোত্রম্। 

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা, 

ন পুজো ন পুক্রী ন ভৃত্য ন ভর্তা 

ন জায়! ন বিদ্যা ন বৃতির্মমাস্তে, 
তদেকা গতিস্ত্রং গতিস্ত্রং ভবানি £॥ ১ ॥ 

অন্ভন্াল্ষ 4--আমার পিতা নাই, মাতা নাই, বন্ধু নাই, দাতা নাই, পুত্র 
নাই, পত্রী নাই, ভৃত্য নাই, ভর্তা নাই, জায়! নাই, বিষ্তা নাই, বৃত্তিও নাই ? তাই 
হে তবানি! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ১ 

* মমৈব। গতিত্বং গতিত্বং ত্বমেক। ভবানি-পাঠীত্তর | ॥ & 
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ভবাব্ধাবপাঁরে মহাছুঃখ-ভীরুঃ) 

পপাত & প্রকামী প্রলোভী প্রমভঃ ৷ 

কুসংসারপাশ-প্রবদ্ধঃ সদ্বাহং, 

গতিস্ত্বং গতিস্ত্রং গতিস্ত্ং ভবানি ॥ ২॥ 
অন্পন্বাচ্গ ।--আমি অতীব কামার্ত, প্রলুব্ধ, নিরস্তর কুসংসারজালে সংবন্ধ, 

মহাহুঃথে ভীরু ; (কিন্তু) প্রমত্ত হইয়া অপার ভবসাগরে (জানি না! কতকাল) পতিত 

হইয়াছি। (এখন) হে ভবানি ! (আমার) তুমিই গতি, তুমিই গতি, তুমিই গতি 1২1 

ন জানামি দানং ন চ ধ্যান-যোগং, 

ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্র-মন্ত্রমূ। 

ন জানামি পুজাং ন চ ন্যাসযোগং, 
গতিস্তং গতিস্তবং গতিত্বং ভবানি ॥ ৩৪ 

অন্মু্বাঙ্গ ।--আমি দান (অর্পণবিধি ঝ| শুদ্ধি) জানি না» ধ্যানযোগ 
জানি না, তন্ত্র জানি না, স্তোত্রমন্ত্ব জানি না, অর্চন। জানি না, স্তাসযোগও অবগত 

নহি? হে ভবানি! (আমার ) তুমিই গতি, তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৩॥ 

ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্ঘং 

ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিগু। 

ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত- 

মমৈক] গতিস্তবং গতিত্ত্বং ভবানি এ" ॥ ৪ ॥ 

অন্যু্বাগ ।--আমি কোন কালেই পুণ্য অবগত লহি, তীর্থ অবগত নহি, 

মুক্তি অবগত নহি, লয়যোগ অবগত নহি, ভক্তি অবগত নহি, ব্রতও অবগত নহি। 

হে ভবানি! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৪ ॥ 

কুকন্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ, 
কুলাচার-হীনঃ কর্দাচার-লীনঃ। 

কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য-প্রবন্ধঃ সদাহং, 
মমৈক! গতিস্তরং গতিস্ত্ং ভবানি ॥ ৫ ॥ 

অন্মন্বাদ্ ।--আমি কুকর্দে লিপ্ত, কুলংসর্গা, কুমতি, কুভৃত্য, কুলাচার- 
* €প্রপাত+ পাঠ কচিৎ দেখা যায়। 

1 গতিত্বং গতিত্বং তমেবা। ভরানি” এই গাঠাস্তর পরবর্থা শ্লৌোকগুলিতে আছে। 



২২২ শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমাল! 

বর্জিত, কদাচারপরায়ণ, কুদৃষ্টিযুক্ত ও কুবাক্যরচনায় নিরত। হে ভবানি! 
আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৫॥ 

প্রজেশং রমেশং মহেশং স্বরেশং 

দিনেশং নিশীথেশ্বরং ব কদাচিৎ | 

ন জানামি চান্যং সদাহং শরণ্যে, 

মমৈকা গতিস্ত্ং গতিস্ত্ং ভবানি ॥ ৬॥ 
অন্নুত্বাচ্গ ।-_হে শরণ ! হর, হরি, ব্রহ্গা, দেবেন, দিবাকর, নিশীকর 

বা! অন্ত বৃ হাকেও আমি কাচ অবগত নহি। হে ভবানি! স্সামার একমাত্র 

তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৬॥ 

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে, 

জলে চাঁনলে পর্বতে শত্রমধ্যে | 
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি, 

মমৈকা গতিস্তং গতিস্ত্ং ভবানি ॥ ৭ ॥ 
তসন্ুক্বাঙগ ।-হে শরণ্যে! কি বিবাদক্ষেত্রে, কি বিষাদসময়ে, কি 

প্রমাদে, কি বিদেশে, কি জলগর্ভে, কি অগ্নিতে, কি পর্বতে) কি অরিমধ্যেঃ কি 

অরণ্যে, সর্ধত্র সর্বদা! তুমি আমার রক্ষাবিধান কর। হে ভবানি! আমার 

একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৭॥ 

অনাঁথে দরিদ্রো জরারোগ-যুক্তো, 

মহাক্ষীণ-দীনঃ সদা-জাড্যবক্ত 2। 

বিপভো প্রবিষ্ঃ প্রণষ্ট; স্াহুং 

মমৈক। গতিস্ত্ং গতিস্তং ভবানি ॥ ৮ 

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যস্ত প্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-পৃজ্যপাদ- 
শিষ্যস্থা শ্রীমচ্ছস্কর ভগবত? কৃতৌ ভবান্যষ্টকস্তোত্রং সমাগুম্। 
আন্মক্বাদ্ত আমি অনাথ, দরিদ্র, জরারোগী, অতিক্ষীণ ও দীন) 

আমার সুখ সদা জড়তাপুর্ণ ? আমি নিরন্তর বিপদে নিপতিত হইয়া! প্রণষ্ট অবস্থায় 
আছি। “হে ভবানি! আমার একমাত্র তুমিই গতি, তুমিই গতি ॥ ৮ ॥ 

ইতি শব্বরাচার্ধ্যকৃত ভবাহষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ 



ভবানীভূজঙ্গ-স্তোত্রম্। 
ষড়াধারংপঙ্কেরুহান্তবিরাজৎ- 

স্যুন্গীস্তরালেইতিতেজোলসন্তীম্ ক্। 

স্থধামগুলং দ্রাবয়ন্তীং পিবস্তী 

স্থধামু্তিমীড়ে চিদানন্দরূপাঁম্ ॥ ১॥ 

অন্নুাচ্গ ।-ধিনি মূলাধারাদি হট্চক্রস্থিত পদ্মমধ্যে শোভমাননরযুজা-নাযী 

নাড়ীর অন্তরালে বিপুলতেজে সমুদ্ভাসিতা, যিনি সহম্রদলকমলগত স্ুুধামণ্ডল 

দ্রাবিত করিয়। দ্গেই সুধাপানে নিরত আছেন, সেই সুধাময় মূর্তিধারিণী চিদানন্দকূপ| 1 
(ব্রহ্মমন্ী ) ভবানীকে স্তব করি ॥ ১॥ 

জ্বল-কোটি-বালার্ক-ভাসারুণাঙ্গীং 
স্থলাবণ্য-শুঙ্গার-শোভাভিরামাঁমৃ। 

মহাপন্ম-কিঞ্জক্ক-মধ্যে বিরাজৎ- 

ত্রিকোঁণে নিষগরীং ভজে শ্রীভবানীম্ ॥ ২॥ 
অন্সুলীক্গ ।-_নবোদিত কোটি হৃর্যোর ন্যায় উজ্জল-আভায় বাহার 

অঙ্গসমূহ অরুণ-বর্ণ, অপূর্বব লাবণ্য ও বেশ-বিন্তাস-শোভায় যিনি পরমরমণীয়া, 

মূলাধারমহাঁপদ্মে ব্রিকোণমণ্ডলে যিনি বিরাজমীনা, সেই দেবী শ্রভবানীকে আমি 

ভজনা করি ॥ ২ ॥ 

কণৎ-কিস্কিণী-নৃপুরোদ্ভাসি-রত্ব- 
প্রভালীঢ়-লাঙ্ষার্ররপাদ্দাজ-যুগম্। 

অজেশাচ্যুতা্ৈঃ স্থরৈঃ সেব্যমানং 
মহাদেবি মন্মুদ্ধি। তে ভাবয়ামি ॥ ৩। 

অম্মুন্াচ্ত ।--হে মহাদেবি ! শবারমান কিন্কিণী ও নূপুরে বিরাজিত রদ্ধ- 
প্রভায় রঞ্জিত ও লাক্ষারস-সিক্ত এবং ব্রহ্ম, বিষ, মহেশ্বর প্রভৃতি নুরবৃদ্দ-সেবিত 
তোমার চরণকমলযুগ্নল মী মন্তকে ধ্যান করি ॥ ৩। 

পারার বাসীবিলাস মুজ্পিত পাঠ। 
চিদানন্দরূপা- বদ্ধানন্দ ব! জ্ঞানানন্দকেই চিদানন্দ বলে। একমাত্র জ্রানময় 'বক্ষই 

জান 
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সশোণাম্বরাবদ্ধ-নীবী-বিরাজন্- 

মহারত্ব-কাঁঞচী-কলাপং নিতম্বম্। 
স্করদ্দক্ষিণাবর্তনাভিং চ তিআো 

বলীরন্ব তে রোমরাজিং ভজেহহম্ ॥ ৪ ॥ % 

তঅঅন্যুাচ্গ +__হে জননি ! তোমার নুরক্ত দুকুল-সংবৃত কটিদেশে বিরা- 

জিত মহারত্বময় কাঞ্চীকলাপে (চন্দ্রহার) শোভিত নিতম্বদেশ, দক্ষিণীবর্ত- 

বিরাজির্জাভি, ত্রিবলি এবং রোমাবলিকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥ 

লসদ্বৃনমৃত ঈগ-মাণিক্য-কুস্তো- 
পমশ্রি স্তনঘন্্বমন্থাশ্ুজাঞ্চি। 

ভে দুগ্ধপুর্ণীভিরামং তবেদং, 
মহাহার-দীণ্তং সদ] প্রশ্ন তাস্তাম্ ॥ ৫ ॥ 

অসন্মুশীচ্গ ।--হে কমল"নয়নে জননি, (আমি তোমার তনয়) তোমার 

স্বুত্ত, উচ্চ ও রত্বময় ঘটদৃশ শ্রীসম্পন্ন উৎকৃষ্ট হার-বিরাজিত ( সন্তানবাৎসল্যে ) 

ছুপ্ধশ্াবী অফুরন্ত হুগ্ধের আধার এ স্তনযুগল ভজন! করি ॥ ৫ ॥ 

শিরীষ-প্রসুনোল্লসদ্-বাহুদটৈ- 
জ্রলদ্-বাঁণ-কোদগু-পাশাঙ্কুশৈশ্চ। 

চলৎ-কম্কণোদার-কেয়ুর-তৃষো- 

জ্্বলস্ভিলসম্তীং ভজে শ্রীভবানীম, ॥ ৬ ॥ 
অন্নুবীচ্ছ ।-_ভাশ্বর ধন্ু্বাণ, পাশ ও অন্কুশ-যুক্ত, চঞ্চল কন্কণে ও দিব্য 

কেয়ুরভূষণে উজ্জল, শিরীষ-কুন্থম-কোমল বাহুলতা-চতুষ্ট় দ্বার শোভমান! 
শ্ীভবানীকে ভজন! করি ॥ ৬॥ 

শরৎ-পূর্ণচন্দ্র-প্রভা-পুর্ণ-বিম্বা- 
ধর-ম্মের-বক্তারবিন্দ।ং স্থশান্তাম। 

স্থরত্বাবলী-হার-তাটস্ক-শোভাং, 

* মহাস্থপ্রসন্নাং ভজে শ্রীভবানীম, ॥ ৭॥ 
অনম্নুন্যাচ্ /-ধাহার সহান্ত বিশ্বাধর-যুক্ত মুখারবিন্দ শরৎকালীন-পুর্ণচ্্র 

ক 'বলীরন্ব রোমাবলিং তে ভজেৎহং) শুদ্ধপাঠ। তি ১ ইহ উঃ 
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সদৃশ সৌন্দধ্যে বিমগ্ডিত, ধিনি পরম! শাস্তির আম্পদ, দিব্যরদ্বরাজিখচিত হার 
ও তাটক্কবিভূষণে যিনি শোভমানা এবং অতীব স্ুপ্রসন্না, সেই প্রভবানীদেবীকে 
ভজলা করি ॥ ৭ 

সুনাসাপুটং স্ন্দর-ভ্র-ললাটং 

তবোৌষ্ঠশ্রিধং দ্রান-দক্ষং কটাক্ষম | 
ললাটে লসদ্গন্ধ-কম্ত,রিভূষং, 

স্কুরচ্ছীমুখাস্তোজমীড়েইহমন্য ॥ ৷ 

তবম্লু্লাদ ।-হে মাতঃ! তোমার অতীব বমণীর় লাসাপুট, সুন্দর ভ্র, 
পলাট, ওষ্ঠের শ্রী, অভীষ্টদানে সুদক্ষ কটাক্ষ এবং চন্দন ও কম্ত,রিকা-ভূফিত 

ললাটদেশ-সমুদ্ভাসিত শ্রীমুখকমলের স্তব করি ॥ ৮ ॥ 

চলৎ-কু স্তলান্তভ মদ্-ভূঙ্গ-বৃন্দং 

ঘন-স্সিপ্ধ-ধন্মিল্ল ভূষোজ্জ্বলং তে। 

স্করন্মৌলি-মাণিক্য-বদ্ধেন্দুরেখা- 
বিলাসোল্লসদ্দিব্যমুদ্ধীনমীড়ে ॥ ৯ ॥ 

অসন্মুশ্বাঙ্গ ।--(জননি ) সৌরভলোভ-বিভ্রান্ত ভ্রমরকুলে অন্তঃশোভিত 

চঞ্চল কুত্তলে বিরাজিতঃ মস্থপ-বেণী-অলঙ্কারে সমুদ্ভাসিত, কিরীটস্থিত উজ্জল 

মাণিক্যসংস্থষ্ট শশিকলা-বিলাসোল্পদিত তোমার এ&ঁ দিবা মস্তকপ্রদেশের স্তব 

করি ॥৯॥ 

ইতি শ্রাভবানি স্বরূপং তবেদং, 

প্রপঞ্চাৎ পরং চাতিসুন্ষং প্রসন্নম, ৷ 

স্ফরত্বম্ব ডিস্তস্য মে হৎসরোজে, 

সদ। বাঝ্ধায়ং সর্বতেজোনয়ং চ ॥ ১০ ॥ 

আন্মন্ীচ্ড হে জননি ভবানি ! ত্বদীয় এই স্বরূপ--_বিঙ্বগ্রপঞ্চের 

অতীত, অতীব হছুজ্ঞেক, প্রসন্ন, পঞ্চাশদৃবর্ণময় ও নিরস্তর অসীম তেজো- 
রাশিতে সমুদ্ভাসিত ) আমি তোমার বালক, আমার হ্ৃবদয়পন্মে ইহা স্ফুরিত 

হউক ॥ ১০ ॥ 
১ম--২৯ 
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গণেশাভিমুখ্যাখিলৈঃ শক্তিবৃন্দৈ- 
রুঁতাং বৈ ক্ষরচ্চক্ররাজো ল্লসম্তীম্। 

পরাং রাজরাজেশ্বরি ত্রেপুরি ত্বাং, 
শিবাঙ্কোপরিস্থাং শিবাং ভাবয়ামি ॥ ১১ ॥ 

অনন্মুন্বাদ্ত /- হে রাজরাজেস্বরি ব্রৈপুরি-দেবি ! তুমি গণেশাভিমুখী ,নিখিল 

শক্তিসমূহে পরিবৃতা, সমুজ্জল "শ্রীচত্র” নামে প্রসিদ্ধ চক্ররাজে বিরাজমান, ও 

মহেসবরেরৃ' অঞদেশে অবস্থিতা পরম। শিবা, ভোমাকে আমি ধ্যান করি ॥ ১১। 

ত্বমর্কস্তবমিন্দুস্বমগ্রিস্ত্মাপ- 

স্বমাকাশভূ-বায়বস্ত্র- মহত্ম্। 

ত্বদন্যে। ন কশ্চিৎ প্রপঞ্চোহস্তি সর্ববং 

ত্বমানন্দসংবিৎ সদ! ত্বাং % ভজেহ্হম্ ॥ ১২॥ 

অসম্মুবাঙ্গ | তুমিই হুর্্য,তুমিই চন্ত্রতুমিই বহ্ছি,তুমিই জল,তুমিই আকাশ, 

তুমিই ভূ, তুমিই অনিল এবং তুমিই মহত্ত্ব, তুমি অখিলকূপিণী। তুমি ভিন্ন কোন- 
রূপ প্রপঞ্চ নাই, তুমি আনন্দরূপিণী ও চিৎন্বরূপা,তোমাকে আমি ভঙ্গল৷ করি ॥১২। 

শ্রচ্তীনামগমো স্থবেদাগমজ্ঞা 
মহিনে। ন জানস্তি পারং তবাম্ব। 

স্তুতিং কর্ত মিচ্ছামি তে ত্বং ভবানি, 
ক্ষমস্থেদমত্র প্রমুগ্ধঃ কিলাহম্ ॥ ১৩ ॥ 

অন্তর লাদ 1-_-মাতঃ! তুমি শ্রুতিসমূহের অজ্ঞেয়। বেদ ও আগমে অভিজ্ঞ- 
(মুনি )গণ তোমার মহিমার সীমা! অবগত নহেন, হে ভবানি, আমি মুঢ়মতি, 

আমি যে তোমার স্ততিবাদে অভিলাষী হইয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষম! কর ॥ ১৩॥ 

গুরুস্ত্ং শিবস্তৃং চ শক্তিস্তরমেব, 

ত্বমেবামি মাতা পিতা চ ত্বমেব। 

ত্বমেবাসি বিগ্ভা ত্বমেবাসি বন্ধু 

গতির্মে মতির্দেবি সর্ববং ত্বমেব ॥ ১৪ ॥ 
অন্পুনাদ দেবি! তুমি গুরু, তুমি শিব, তুমিই শক্তি, তুমিই জননী, 

উপ পি এ এক 

* ন্বরূপাং-_পাঠও দৃষ্ট হয়। 
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তুমিই জনক, তুমিই বিস্তা, ভুমিই বন্ধু, আমার গতি ও মতিও তুমি, তুমিই 
( আমার ) সব ১৪॥ 

শরণ্যে বরণ্যে স্ুকারুণ্যমূর্তে, 

হিরণ্যোদরাগৈরগম্যে স্থপুণ্যে । 
ভবারণ্যভীতেশ্চ মাং পাহি ভদ্র, 

নমস্তে নমস্তে নমস্তে ভবানি ॥ ১৫ ॥ 
আন্ুাদ্ি +--হে শরণো ! হে বরেণো ! হে পরমকরুণাময়মূর্তে ! হিরণ্য- 

গর্ভাদি কেহই তোমাকে বুঝিতে সমর্থ নহেন। হে সুপবিত্ররূপে, হে জমি | 
সংসারারণ্া-সন্ত্রাম হইতে আমাকে রক্ষা কর, হে ভৰানি! তোমাকে পুনঃ পুনঃ 
(তিনবার ) নমস্কামি করি ॥ ১৫ ॥ 

ইতীমাং মহাশ্রীভবানীভূজঙ্গ- 

স্তরতিং যঃ পঠেদ্ভক্তিযুক্তশ্চ তন্মৈ। 
স্বকীয়ং পদং শাশ্বতং বেদসারং, 

শ্রিয়ং চাঁউটসিদ্ধিং ভবানী দদাতি ॥ ১৬ ॥ 
অসম্পন্বাঙ্গ ।-যে ব্যক্তি ভক্তি-সমদ্বিত হইয়া এই মহা্রীযুক্ত ভবানীতুজঙ্গ- 

স্তোত্র পাঠ করে, দেবী ভবানী তাহাকে বেদসারভূত নিজ নিত্যপদ, অষ্টসিদ্ধি- 
যুক্ত শ্রী প্রদান করিয়! থাকেন ॥ ১৬॥ 

ভবানী ভবানী ভবানী ত্রিবার- 

মুদারং মুদ্ধ। সর্ববদ। যে জপস্তি। 

ন শোকো ন মৌহে। ন পাপং ন ভীতিঃ, 

ূ কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কুতশ্চিজ্জনানাম্ ॥ ১৭। 
ইতি পমমহংস-পরিব্রীজকা চার্্যস্ত শ্রীগে বিন্দ-ভগবৎ- 

পুজ্যপাদশিষ্যস্ত স্্রীমচ্ছঞ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ 
প্রীভবানীভূজঙ্গস্তোত্রং সমাগুম । 

অন্নুন্যাচ্গ ।__বাহার! নিরস্তর আনন্দ সহকারে "ভবানী, ভবানী, ভবানী, 
এই নাম ধারত্রয় উদ্াারভাবে জপ করে, কখনও কোনও স্থানে তাহাদিগকে কিছু- 
মাত্র শোক প্রাপ্ত হইতে হয় না, তাহাদিগের মোহ বিস্তমান থাকে না, পাপ 
থাকিতে পারে না! এবং তাহাদিগের ভীতিও বিদ্ঞমাঁন থাকে ন| ॥ ১৭1 

ভবানীতুজজ-স্োত্র সম্পূর্ণ । 



অনপূর্ণা-স্তোত্রম্। 

জীগণেশার় নমঃ | 

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্বাকরী 
নিষ্ধুতাখিলদোষ- * পাঝনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী | 

প্রালেয়াচল-বংশ-পাবন-করী কাশীপুরাধীশ্বরী, 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপুর্ণেশ্বরী ॥ ১ ॥ 

ত্বম্মব্বান্দ 1__ধিনি নিরস্তর সকলের আনন্দবর্ধন করিতেছেন, হম্তে বর ও 

অভয়-ুদ্রা। ধারণ করিতেছেন,ধাহার শরীর সৌনদর্ধ্যরত্বাকর ধিনি:(ডক্তবৃন্দের সকল 
পাপ ধ্বংস কিয়! তাহাদিগকে পবিত্র করিয়। থাকেন, যিনি সাক্ষাৎ মাহেশ্বরীশক্তি, 

ধিনি ( জন্মদ্বার৷ ) হিমাচলের বংশ পবিত্র করিয়াছেন, সেই তুমিই কাশীপুরীর 
অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণা, আমাকে করুণা করিয়! ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ১॥ 

ন্বিম্বক্স-পক্-ব্যাহ্যা-_বরাভয়করী--ভরাভয়ে করে যন্তাঃ সা, স্থাঙ্গাদি- 
ত্যার্দি সথত্রেণ বৈকল্লিকভীবিধানা, বরাভয়করী) অথবা বরা! অভরকরী চেতি 

চ্ছেদঃ, বর! সর্বাশ্রেষ্ঠা অভয়করী ভক্তানামভরকারিণী । অশব্াাদেঃ কৃঞঃ শীলাথে 

টগ্রত্যয়ন সিদ্ধম্। টিন্বাদ্ ভী। এবমন্তাত্র। 

সৌন্দ্য্যরত্বাকরী-_পৌন্দধ্যস্ত রত্বাকরঃ সাগরঃ,--রত্বাকর ইত্যনেন সৌন্দযো 

ত্বহমর্থাদারোপিতম্। স চ দেবাঃ কাঘঃ, ততন্তেয়মিতাযণ-প্রত্যয়াৎ স্ত্রীত্বে 

ডী। সৌন্দধ্যরত্বাকরঃ খলু দেব্যাঃ শরীরং তৎসন্বন্ধিনী তদধিষ্ঠাত্রী চিন্তরপা 
দেবতা । অতএব আত্মা দেহীতুযুচ্যতে। অপপ্রত্যয়ং বিনা রত্বাকরীতি 

প্রয়োগো। নোপপদ্তে। এবং যথাশ্রুতার্থাঙ্গীকারে অন্তত্রাপি যত্র পদসাধুতা ন 

. ভবতি তত্র তৎ সাধুত্বোপপাদনায়েদূশে মে প্রযত্ব ইতি বোধ্যম্। এ 

নানা-রতু-বিচিত্র-ভূষণ-করী হেমান্বরাড়ম্থরী 

মুক্তা-হার-বিলম্ব মান-বিলসদৃ-বক্ষোজ-কুস্তান্তরা ৷ 
কাশ্মীরাগুরু-বাসিত। রুচিকরী 1 কাশীপুরাধীশ্বরী, 

ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ২ ॥ 
অন্যুশ্বাঙ্গ ।-_যিনি নান। প্রকার বিচিত্র রত্ব দ্বার স্বীয় অঙ্গ ভূষিত 

* ঘোর? পাঠীত্তর। 1 কো্ীরাগরুবাসিতাঙ্গরুচিরে' এই পাঠ বাণীবিলান পুগ্তকে আছ্ছে। 
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করিয়াছেন, স্বণময় বসন সদা ধাহার প্রিয়, বাহার উচ্চপীন কুচকুস্তে মুক্তাহার 

বিলম্বিত, এবং যিনি অন্তর্ধ্যািণী, কুস্কুম ও অগুরু-সৌরভে আমোদিনী ও দী্তি- 

কারিণী সেই তুষ্ি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাত! ঈশ্বরী অরপূর্ণ। ১ তৃমি করুণ! করিয়া 
আমাকে ভিক্ষ! প্রদান কর ॥ ২। 

হিজ্বহস-পঙ্গ-পঞ্যা- নানা. করী,-নানারত্ববিচিত্রাঁণি ভৃষণানি কন্ধগ- 
কেমুত্রাদীনি করে যস্তাঃ সাঃ অথব! নানরত্ববিচিত্রভৃধণসম্পা্দিনী, স্বন্ত ব! ভক্তানাং 

বেতি শেষঃ। 

হেমাস্বরাড়্জরী___হেমাম্বরাড়ম্বরান্থরাগিনী, আত্মন: হেমাস্বরাড়ম্বর ইতি 

কাচি হেমান্বরাড়ন্বরীয়ধাতোঃ কর্তরি কিপি হেমান্বরাড়ম্বরীরিতি তেন চ পদেন 

পরপদশ্ত বিশেষঞ্জান চেতি কর্ম্ধারয়ঃ ৷ সমাসপূর্ববপদত্বাদ বিভক্তিলোপঃ | 

মুক্ত।...বক্ষোজকুস্তাত্তরী-_মুক্তেত্যাদি বক্ষোজকুস্তা। ইতাস্তমুত্তরপদম্, আত্ম- 

রীতি পুথগদমন্তপদম্। যুক্তাহারস্ত বিলম্বো লম্বনং যয়োস্তৌ__মানবিলসন্তো, 

মানেন পরিমাণেন পরিণাহতুঙগত্বরূপেণ বিলসস্তৌ বিরাজমানৌ বক্ষোজকুস্তে। 

কুচকলসৌ যস্ত্রাঃ সা, আস্তরী অন্তরম্ অস্তরাত্মা তন্তেয়ম্, বষ্টার্থ: সির 
অন্তর্যামিণীতার্থ ৷ কাশ্মীরং কুস্কুমম্। 

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধন্মীর্থনিষ্ঠাকরী, 
চন্দ্রার্কানলভাসমান-লহরী ত্রেলোক্যরক্ষাীকরী । 
সবৈবশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্কিতকরী * কাশীপুরাধীশ্বরী 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৩ ॥ 

জন্মনাদ্*।--যিনি যোগানন্দবিধায়িনী, শক্রধবংসকরী, ধর্থার্থপৃরণকারিণী, 

চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির আতা! ধাহার ( প্রভা-মমুদ্রের ) ছোট বড় তরঙ্গমাত্র, ত্িভুবনের 

রক্ষাকর্রী, ভক্তবৃদ্দের বাঞ্ছিতকরী ও পরশ্থ্যাদাত্রী, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী 

মাতা ঈশ্বরী অন্পূর্ণ। কপ! করিয়া আমাকে ভিক্ষা দাও ॥ ৩। 

বিজ্বম-পঙগ-ব্যাশটা চন্্ার্কানল-ভাসমান-লহরী,-_চন্তরার্কীনলভা। অস- 
মানা উচ্চাবচ৷ নিরুপমা৷ বা লহ্র্ষেযা যন্তাঃ, তেন দেব্যাঃ প্রভা-সমুদ্রতবং ব্ঞজিতম্। 

ন্দ্রনুর্য্যাগ্নিপ্রভাঃ খলু--প্রভা-সমুদ্রক্ূপায়াঃ ঘশ্তাঃ বিবিধাকারতরঙ্গবৎ ক্ষুত্রাংশ- 

ভূতাঃ। ইতি ভাবঃ। 

“নর্বৈশর্যাকরী তপঃফলকরী'--পাঠান্তর | 
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কৈলাসাচল-কন্দরালয়-করী গৌরী উম। শঙ্করী, 
কৌমারী নিগযার্থ-গোচর-করী &% ওস্কার-বীজাক্ষরী | 
মোক্ষদ্বার-কপাট ণ* পাটন-করী কাশীপুরাধাশ্বরী, 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী £ মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৪ । 

অন্ুব্বাঙ্গ ।-_-যিনি কৈলাস-পর্বতের কন্দপলমধ্যে বাস করেন, যিনি গৌরী, 
উমা ও শঙ্করী এবং কৌমারীরূপাঁ, যিনি উপযুক্ত দাধককে শান্ত প্রতিপাগ্ধ। তীব্র 
বিষয়েরও:প্রত্যক্ষদুষ্ট। করেন, প্রণব বাহার বীজ, বিনি ব্রহ্ষশক্তি, এবং মোক্ষধামের 
দ্বারস্থ কক ধিনি উদঘাটন করেন, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী মাতা ঈশ্বরী 
অন্পপূর্ণ|, আমাকে করুণ! করিয়া ভিক্ষা দাও ॥ ৪॥ 

ন্বিম্য-ঙ্গ-ল্যাখ্যা--নিগমার্থগোচরকরী,_নিগমার্থগোচরঃ নিগমার্থ- 
বিষয়ঃ শান্ত্রকগম্যো বিষয়ো মোক্ষঃ তং করোতি সাধয়তি ভাক্তনামিতি শেষঃ। 
অথবা নিগমার্থাঃ। সর্বশীস্ত গ্রতিপান্ধানি গোচরাঃ প্রত্যক্ষ্ধপা যেষাম-_তথা- 
বিধান্, অতীক্ত্রিযদশিনঃ করোতি য! সার্কজ্ঞযসম্পাদিকেত্যর্থঃ। 

ওক্কারবীজাক্ষরী,__ওক্কারবীজেত্যেকমাক্ষরীত্যপরং পদম্। ওক্কারঃ প্রণবে 
বীঁজং সাধনমন্ত্রো! যন্তাঃ সা, আক্ষরী,_-অক্ষরং ব্রহ্ম তন্তেয়ম্, ব্রহ্মশক্তিরিত্যর্থ। 
অক্ষরীতিচ্ছেদে! বা, অক্ষরে! মৃত্যুঞ্জয়: তন্ত পত্ী পুংযোগে ভীবিধানাৎ। মোক্ষত্বার- 
কপাটপাটনকবী, মোক্ষত্বারস্ত যৎ কপাটং রোধককাফলকতুল্যম্ অন্তানমিতি 
যাবৎ তন্ত পাটনকরী ভেদনকরী বিঘটিক1 ইত্যর্থ;। 

দৃশ্যাদৃশ্য-বিভূতি-বাহন-করী ব্রহ্মা গু-ভাণ্ডোদরী, 
লীলা-নাটক-সুত্র-খেলন-করী বিজ্ঞান-দীপান্কুরী । 
শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদনকরী কা শীপুরা ধীশ্বরী, 

"  ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৫ ॥ 
অশ্সুন্বাঙ্গ ।--ঘিনি দৃশ্যাদৃশ্ত সম্পৎসম্পাদিনী, ব্রহ্ধাণ্ড ধীহার জঠরমধ্যে 

নিহিত আছে, যিনি বিজ্ঞানরূপা, যিনি সংসারলীলা-নাটকাভিনয়ে সুত্রধাররূপা ও 
ধিনি বিজ্ঞানদীপকে অঙ্কুরিত করেন, ্রবিশ্বনাথ-হদয়-প্রসন্নতাবিধায়িনী সেই 

: শসক্ারবীজাঙগরী? পাঠ_বাধীবিলাস পুসকে আছে। 7. 
1 “কপাট” স্থলে 'কবাট'--পাঠীস্তর | 
£ “তেদনকরী'--পাঠাত্তর | 
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তুমি কাশীপুরীর অধীন্বরী এবং মাত ঈশ্বরী অন্পূর্ণ! করুণা করিয়। আমাকে 
ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৫॥ 

বিস্বসমপঙ-ব্যাশ্যা- শৃশ্তাদৃহ্থব্ভিতিবাহনকরী,-_-ৃশ্ত। ইহ ভূমগ্লে 
লত্যাঃ অনৃস্থা। মনুয্যদর্শনাতীতঃ স্বর্গীদৌ লভ্যাঃ য! বিভূতয়ঃ তাসাং বাছুনং প্রাপণং 
তৎকতৃণী তৎসাধিনী। ব্রহ্গাগুভা্ডোদরী,__ব্গাগুভাগুমুদরয়তি উদ্রং করোতি 

ইতি ণিজস্তনামধাতোঃ কম্মণোহণ, ইতি অপ-প্রতায়েন স্ত্রীত্বাৎ সিন্ধম্। ব্রহ্মা 

তাগুমেব তন্তা৷ উদরতুল্যম্, উদরং যথ! দেহন্তৈকদেশ: তথ! ব্রহ্ধাণ্মপি তন্তান্তথা। 
উদ্রং যথ তুক্তবুস্ত,নাং স্থানং ব্র্ধাওমপি কালন্বরূপয়। তয়! তুক্তানাং মব 

স্থানম্। মুতানাং সর্বেষামেব জীবানাং তন্ৈব স্থিতেঃ। অথব৷ ব্রদ্ধাগুনী উদরবৎ 

উদ্দরসন্বদ্ধম উদর্স্কমিতি যাব করোতি দম্পাদয়তি, ্রন্জাগুমেব তছ্রম্থমিতি 

ভাবঃ। ণিচি মতোলু'কি পূর্বাঝৎ সাধনীয়ম্। লীলানাটক হুত্রথেলনকরী-_লীলৈব 

নাটকং তন্ত সুত্রম আরম্তঃ তেন খেলনং করোতি,--লীলানাটকন্ত সুব্রধারন্বরূপ 

প্রথম প্রবন্তিনীতি তাৎপর্ধ্যম্। বিজ্ঞানদীপম্ অস্কুরয়তি অস্কুরবস্তং করোতি-_ 

বীজরূপেণ স্থিতং অব্যক্তভাবেন স্থিতং তম্ অস্করবন্তং করোতি । অজ্ঞানজবনি- 
কাবুতে। হি জ্ঞানদীপঃ, বয়া অজ্ঞানাপসারণাং প্রকাণ্ততে ইতি তদাশয়ঃ। 

উব্বাঁ সর্ববজনেশ্বরী জয়করী * মাতান্নপূর্ণেশ্বরী, ৭* 
বেণী- *্ নীল-দনানকুম্তল-হরী নিত্যান্নদানেশ্বরী | 

সর্ববানন্দকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৬ ॥ 

অসস্ঠুব্বাঙ্গ ।-_ধিনি মঙীরূপা, জনসমুছের ঈশ্বরী, সাকার্ভাবে পরিমাণ- 

কারীদিগের নিকট যিনি পূর্ণ নহেন, কিন্তু--শিবসীমস্তিনী শিবজায়া) নীলবর্ণ 

উত্রুষ্ট ফাহার কুম্তলসকল বেণীরপে শোভা পাইতেছে, যিনি বিষুতুল্য পালন- 

পরায়ণা, সুতরাং অন্নদানে অব্যাহত সামর্থ্য প্রদর্শন করিতেছেন, মহাদেবের 

আনন্দবিধায়িনী বাল্যাদি দশ দশ! ও মঙ্গল উভয়দাত্রী সেই তুমি কাশীপুরীর 
অধীশ্বন্নী মাতা ঈশ্বরী অন্পপূর্ণ। ) করুণ! করিয়। আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৬ ॥ 

ন্বিজ্বক্মপলগ-ব্্যাশ্যা-উবর্বা মহতী পৃথিবীরূপা। য| প্মহীত্বরূপেণ মতঃ 

স্থিতাসি ইত্যুক্তেঃ। 

* 'জয়করী' স্থলে “ভগবতী/--পাঠাস্তর। 

1 “মাতা কৃপাসাগরী'-_পাঠাস্তর | 4 'লারী-পাঠান্তর আছে । 

শা পপ ৯ পপ পপ সপ 



২৩২ শঙ্করা চার্যয-গ্রস্থমালা 

মাতান্পূর্ণেশ্বরীতি প্রথমচরণস্থবাক্যে মাতাং ন পূর্ণেশ্বরী ইতি, মাতাং ন 
পুর্ণে অশ্বরী ইতি ব চ্ছেদঃ, তত্র প্রথমকরন্তার্থস্ব মাতাং | মা-ধাতোঃ শতৃপ্রত্যয়ঃ 

ততঃ ষষ্ট্যা বছবচনম্] সাকারত্বেন পরিচ্ছিন্দতাং মন্দাধিকাব্রিপাং. ( পক্ষে ) ন 

পূর্ণা অব্যাপকত্বাৎ, ঈশ্বরী ঈশ্বরস্ত শিবস্ত জায়া) অয়ং ভাব; য! বস্ততঃ অপরিচ্ছি্ন 
পূর্ণ। চিন্সাত্রম্বরূপা সৈব পরিমাণং কুর্বতাম্ ইয়দাকারবতীয়ম্ ইতি ধারয়তাং সমীপে 

ন পুর্ণ!) কিস্তৃ, শিবপত্বীত্বেনৈব খগ্রূপা প্রতীরতে, যে ঘথ৷ মাং প্রপদ্যত্তে তাংস্তঘৈৰ 

ভজামাহম্ ইতি গীতোক্তেঃ, অত্র পুংযোগে ডী। অন্তত্র ওণাদিক বরট্প্রত্যয়েন 

তংসিদ্ধি' দ্বিতীয়কল্পন্ার্থশ্চ-_হে পূর্ণে যা ত্বং মাঁতাং পরিচ্ছিন্দতাং পক্ষে ন অশ্বরী 

ন ব্যাপিক! সাকারত্বাৎ, অশ্বরীতি অশৃঙ ব্যান্তৌ ইত্যশধাতোর্বন্প্রত্যয়ে স্িয়াং 
রূপম্ এবং চ ন চতুর্থচরণাস্তিমভাগেন পৌনরুক্াম্। 

বেণী-নীল-সমান-কুস্তন-হরী নিত্যান্নদানেশ্বরী,__নীলং নীলীবৃক্ষঃ তৎসমানাঃ 

তৎসবর্ণা£, বদ্ধ নীলা: রুষ্ণবর্ণাঃ সমানাঃ অন্োন্যসদৃশা: মস্থণত্বাদিগুণেন পরম্পরং 

তুল্যাঃ মানেন পরিমাণবিশেষেণ দৈর্ঘ্যেণেতি যাবৎ লহ বর্তমান ইতি ঝা, মানঃ 

পূজা প্রশংসা তেন সহ বর্তমান! উংকষ্টত্েন সর্ব্বরাদূত৷ ইতি কল্পাস্তরঃ কুস্তল৷ 

ইতি কর্মধারয়ঃ, বেণীভূত নীলসমানকুস্তলা যন্তাঃ স! চাসৌ হরী-নিত্যান্নদানেশ্বরী 

চেতি বিশেষণকর্মধারয়ঃ, হরিঃ বিষুংঃ তদ্দাচরস্তীতি কর্তূরুপমানাচারে কাঙি 
হরীয় ধাতোঃ কর্তরি ক্কিপি হরীতি সিদ্ধমূ। পালনং বিষুকার্ধযং তৎকরণেন 

হরিতুল্যাচরণমুক্তম্ অতএব নিত্যম্ অন্নদানে ঈশ্বরী। অব্যাহতসামর্থ্যাঃ স্বাতস্ত্রোণ 

তৎ সাধয়িত্রীত্যর্থঃ, হরীশ্চাসে নিত্যান্নদানেশ্বরী চেতি বিশেষণে কর্ধধারয়ঃ। 

দশাগুভানি, দশাশ্চ শুভানি চ তৎকত্খ বাল্যাদ্দিরূপাঃ, অবস্থাঃ কলা- 

কাষ্ঠীদিরূপেণ পরিণামপ্রদারিনীতি সপ্তশত্যুক্তেঃ বাল্যাদি কর্তৃত্বং দেব্যাঃ দিদ্ধম্। 

আদি-ক্ষান্ত-সমস্তবর্ণন-করী শঙ্তুপ্রিয় শাঙ্করী % 
“ কাশ্মীরত্রিপুরেশ্বরী ত্রিনয়নী-বিশ্বেশ্বরী ণ* শর্ববরী। 

সাক্ষান্মোক্ষকরী সদ! শুভকরী প্র; কাশীপুরা ধীশ্বরী, 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৭ ॥ 

অন্পন্বাচ্গ ।-ঘিনি (কুলকুগ্লিনীরপে) অকারাদি ক্ষকারাস্ত 

'পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ প্রকাশ করেন, ধিনি শল্গুদয়িতা মাহেশ্বরী, যিনি কাশ্ীরেশ্বরী 

* পাস্তোস্রিভাবাকরী'-_পাঠার | 1 'নিত্ান্কুর এই পাঠও দৃষ্ট হয়। 
$ “কামাকাজ্জকরী জনোদর়করী' পাঠাস্তর। 
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সারদ| ও ত্রিপুরেশ্বরী, যিনি নয়নত্রয়-শক্তি দ্বারা বিশ্বের অধীশ্বরী এবং 

সংকরকারিণী ; সাক্ষাৎ মোক্ষবিধাক্জিনী, সতত শুভকারিণী, সেই তুমি কাশীপুরীর 
অধীম্বরী মাতা ঈষ্লারী অরপুর্ণ। ) করুণা করিয়! আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥৭॥ 

লিম্বসপপগ্-ব্যাহ্যা মাদি-ক্ষান্ত-সমস্ত-বর্ণন-করী) _-অকারাদি ক্ষকা- 

রান্তাঃ সমস্তব্ণাঃ তেষামাখ্যানং বর্ণনং পরাদিভাবেন প্রকাঁশঃ তৎকারিলী ? বর্ণশবাশ্ 

শিজন্তভ্ত বর্ণনমিতিরূপম্। কুগুপিনীরূপা হি দেবী বর্ণান্ প্রকাশয়তি, তহুক্তং 

প্রপঞ্চসারে-__“অবৈষগ্ঠান্মুখশ্রো ত্রমার্গম্তাব্ষিদাক্ষরম্। অপ্যব্যক্তং প্রলপতি বদ! স! 

কুণুলী তদা। *মূলাধারে বিষণতি স্ুযুযাং বেষ্টতে মুহুঃ।” ইতি। গ্র্বিবরণং 
পদার্থাদর্শে, পহুক্মা কুণ্ডলিনী মধো জ্যোতিন্্াত্রাস্বরূপিণী। আশ্পোত্রবিষয়। 

তশ্মাহদগক্ছতার্ধগগামিনী | স্বয়ংপ্রকাশা পত্তন্তী সুষুয়ামাশ্রিতা ভবে্খ। সৈব 

হৃৎপন্কজং প্রাপ্য মধ্যমা নাদরূপিণী। অস্তঃ সংজরমাত্র! শ্যাদব্ভিক্তোর্ধগামিনী | 

সৈবোরঃকণ্ঠতালুস্থা শিরোদ্রাণরদস্থিত। ৷ জিহ্বামূলোষ্টনির্,ত-সর্বব্ণপরিপ্রহ! | 
শন্দপ্রপঞ্চজননী শ্রোত্রগ্রাহ্থা তু বৈখরী |” ব্রিনয়ণী-বিশ্বেশ্বরী ব্রয়াণাং নয়নানা ং 

সমাহারঃ ভ্রিনয়নী, তয় বিশ্বস্ত ঈষ্টে (ওণাদিকো বরটু) সোমস্ুর্াক্সিরপনয়নত্রয়েণ 
সর্বাতিশারিনী বিশ্বনিয়ন্ত্রীতি ভাব ॥ ৭ ॥ 

দেবী সর্বব-বিচিত্র-রত্ব-খচিত৷ দাক্ষায়ণী সুন্দরী, 

বাম' স্বাু-পয়োধরা প্রিয়করী সৌভাগ্য-মাহেশ্বরী । 
ভক্তাভীষ্টকরী সদ! শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 
ভিক্ষাং দেহি কপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৮ ॥ 

অন্যুবাদ /--যিশি সর্বপ্রকার বিচিত্র রত্বে অলঙ্কৃতা, ধিনি সুন্দরী 
দাক্ষায়লী, যিনি বাম) মধুর স্তগ্তশীপিনী, সদাপ্রীতিদায়িনী এবং সৌভাগ্া-মাহেশ্বরী, 

অর্থাৎ সকলকে সৌভাগা প্রদান করির! মাহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ, তক্ত-সাধারণের 

অভীষ্টপ্রদাগ্লিনী, সদা! কল্যাণ-সম্পাদিনী, সেই তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং 
মাত৷ ঈশ্বরী অব্পূর্ণা ; করুণা করিয়া! আমাকে ভিক্গা প্রদান কর ॥ ৮॥ 

চন্ড্রার্বীনল-কোটি-কোটি-সদৃশী চন্দ্রাংশু-বি্বাধরী, 
চন্দ্রর্কামি-সমান-কুগুল-ধরী চন্দ্রার্ক-বর্ণেশ্বরী । 
মালাপুস্তক-পাশসান্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী, 

ভিক্ষাং দেহি কপাঁবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥৯॥ 

অন্পাদ্ষ +-যিনি কোটি কোটি চন্দ্র, শুধ্য ও বহির স্তায় 
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সমুজ্জলপ্রভাশালিনী, জ্যোৎন্াচুষ্িত বিশ্বফলের স্থাপন ধাহার ( স্মিত-শৌভিত ) অধর, 
বাহার চন্দ্র; সুর্য ও অনলের ন্যায় ভাস্বর কুগুপধুগল, ধিনি মালা অক্ষপুস্তক 

পাশধারিণী অন্কুশ-সমদ্বিতা ও গিরিবংসলা, সেই তুমি কাঁশীর অধীশ্থরী, ঈশ্বরী মাতা 
অন্পূর্ণা ) আমাকে কৃপা করিয়। ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ৯॥ 

বিশ্বসপঙ্গ-ব্যাখ্যা-চ্্রাংশুবিস্বাধরী,--চন্দ্রীংশুবিদ্বম ন্্রপ্তাংশবে। 

যন্মিন্ তত চন্ত্রাংগুচ্ছুরিতমিত্যর্থ: বিশ্বং বিদ্বফলং, তৎ অধরয়তি অধরং করাতি 

ইতি নামধাতোঃ কর্মণোইণি স্ত্রীত্বে চন্্রাংশুবিদ্বাধরীতি । সদা মন্দম্মিতোস্ভাসিতঃ 
খলু দেব্যট্র্মধবশ্চন্দ্রীংশুচ্ছুরিতবিস্বফলসদৃশ ইতি ভাবঃ। 
৪ ঈশ্বরীতি শ্ছেদঃ যন্ত। বর্ণ; চন্ত্রবৎ স্গিগ্ণঃ হৃূর্ধাবন্দীপ্রশ্চ,--ঈশ্বরী 

অষ্টেম্ব্যবতী। চতুর্থচরণে অন্পূর্ণেশ্বরীত্যত্র ঈশ্বরীপদং জগংস্ষ্ার্চদিকভূর্ণবাচকম্, 
ইতার্থভেদান্াস্ত পৌনরুক্তাম্। ভক্তিবাহুল্যস্তোতকতয়! পুনরুক্কিরত্র ন দোষায়েতি 
বা সর্বত্র সমাধানম্। 

অথবা চন্ত্শ্ন্দ্রনাড়ী--ইড়1, ুর্ধ্যঃ হৃর্ধ্যনাড়ী-_পিঙ্গলা, বর্ণেশ্বরী বর্ণাভি- 
বাঞ্জনদমর্থ| শ্বুক্নানাড়ী। ননুযুক্পাং বেষ্টতে মুহুঃ ইত্যুক্তেঃ। নাড়ীন্রয়রূপ! | 
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং স্ুযুয্! চ নাড়ীতুযুক্তেঃ | মালা-পুস্তক পাশ-সাঙ্কুশ-ধরী-__মীলা-পুম্তক- 

পাশ! চাসৌ সাস্কুশ। চেতীতি বিশেষণে কর্দধারয়ঃ | অত্র চ মালা-পুস্তক-পাশ! 
অন্তাঃ সন্তীতি অর্শ আদিত্বাদচ, মালা-পুস্তকসহিতঃ পাশো যন্তাম্ ইতি মধ্যপদ- 
লোপী বা বনুত্রীহিঃ। সান্ধুশা অগুশেন সহ বর্তমানা। ততে| মালা-পুস্তক-পাশ- 
সান্কুশা চাঁসৌ ধরীশ্চেতি সমাসঃ। 

ধরং পর্বতম্ ইচ্ছতি, ইতি ধরশব্দাৎ ক্যচি কর্তৃরি ক্কিপি রূপম্। হিমারয়- 
দৃহিতৃত্বেন কৈলাদাবস্থিত্যা ব! ইষ্টপর্বতা ইত্যর্থঃ সা চাসৌ কাশীপুরাধীশ্বী চেতি 
সমাসঃ ॥ ৯ ॥ 

ক্ষাত্রীণকরী মহাভয়করী মাত। কৃপাসাগরী, 
সর্ববানন্দকরী & সদ[শিবকরী বিশবেশ্বরী শ্রীধরী ণ'। 
দক্ষা ্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী, 
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১০ ॥ 

অসন্নন্বাদক ।-বিনি ক্ষভিরকুল পরিত্রাণ করিয়াছেন) উৎসবে অভয় প্রদান 
করেন, যিনি সুর্ভিমতী করুণা এবং সুধাস্বরূপা, শিবের _আনন্দবিধারিনী, সতত 
সি স্পিন এ 

ক সোক্ষাপ্মোক্ষকরী। এই পাঠও আছে। 

1 বিশেখর-আধরী' পাঠান্তর | 
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শিবসম্পাদনী বিশ্বেশ্বরী ; যিনি লক্ষ্মীরূপা, দক্ষ£ুঃখবিধায়িনী 'ও নিরাময়করী, 
সেই তুমি কাশীপুরের অধীস্বরী মাতা ঈশ্বরী অন্নপূর্ণ। ) করুণ করিয়া! আমাকে 
ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ১০ ॥ 

ভিম্বমমপঙ্গ-ব্যাঙ্যা- মহাতয়করী,-_মহস্ত উতসবস্ত অভন্নকরী উৎসব- 

ভঙ্গভয়নিবারণী, শব্রণাং মহতীং ভীতিং জনমুস্তী ইতি:বা, মহৎ অব্যাহতম্ অভয়ং 

কুর্বতী ভক্তানাম্ ইতি কল্লাস্তরম্। 
কপাসাগরী, সাগরন্তেয়ং ইতি সাগরী শক্তিগঁমাতে) কৃপা সাগরী সাগরশক্তি- 

রিব বস্তা সাঞ্গরশক্তির্যথ।! নিরবধি: তথা যস্তাং কপ নিরবধি: নাগরীক্্লাগরসম্ভবা 

সুধা ইত্যর্থ:, কৃপৈৰ সাগরী যস্তাং ইঠি বা, অথবা কৃপাসাগরীতি চ পুথক্ 

পদদ্বয়ং, কৃপা! মুষ্থিমতী করুণা, “য| দেবী সর্বভূতেযু দয়ারূপেণ সংস্থিতা” ইত্যুক্তেঃ 

সাগরী নুধারূপা চ সুধা তৃমক্ষরে নিত্যে” ইতযাক্তেঃ | শ্রীধরী শ্রীধরন্ত পত্বী 

লক্ষমী:, হে মাত; লক্ষীন্বত্তে। নাতিরিচ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥ 

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে । 
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থ, ভিক্ষাং দেহি চ পর্ববতি ॥ ১১ ॥ 

অন্মুবাক্গ ।-হে অন্নপূর্ণে! তুমি নিয়ত পূর্ণবূপে বিরাজিতা৷ আছ, 

তুমি মহাদেবের প্রাণতুলা প্রি্পত্থী। হে পার্বতি! তুমি জ্ঞান ও বৈরাগা- 

সিদ্ধির জন্য ভিক্ষা! দান কর অর্থাৎ আমি যেন সংসারের অনুরাগ ত্যাগ করিয়। 

জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপার্জন পূর্বক মোক্ষ লাভ করিতে পারি, আমার এই বাসন! 
পূর্ণ কর ॥ ১১॥ 

মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবে! মহেশ্বর| 
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশে। ভূবনত্রয়ম্ ॥ ১২ ॥ 

ইতি অন্পপূর্ণা-স্তোত্রং সম্পূর্ণমূ। 
অবস্মুন্বা্গ ।--পার্কতী দেবী আমার মাতা, দেবাদিদেব মহাদেব পিতাঃ 

শিবভক্তবৃন্দ আমার বান্ধব এবং ত্রিলোকই আমার স্বদেশ ॥ ১২॥ 

অনপূ্ণান্তোত্র সম্পূর্ণ । 



আনন্দলহরী-স্তোত্রম্। 
জীগণেশার নমঃ। 

ভবানি স্তোতুং বাং প্রভবতি চতুভির্ন বদনৈঃ, 
প্রজানামীশে! ন ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি। 
ন ষড়ভিঃ সেনানীর্দশশতমুখৈরপ্যহিপতি- 
স্তদান্যেষাং কেষাং কথয় কথমন্মিন্নবসরঃ ॥ ১ ॥ 

আন্পুন্বাদক 4--ভবানি ! প্রজাপতি রদ্জা চতুমুখ্ে ত্রিপুরবিজযী 
( পঞ্চানন ) পঞ্চমুখে দেবসেনাপতি (ষড়ীনন) ধগ্মখে এবং ফণিপতি অনন্ত 

সহত্রমুখেও তোমার স্তব করিতে যখন সমর্থ নহেন, তখন বল, অন্ত কাহার এ 

বিষয়ে সম্ভব হুইতে পারে ॥ ১ ॥ 

সবত-ক্ষীর-দ্রাক্ষা-মধুমধুরিম। কৈরপি পদৈ- 
বিবিশিষ্যানাখ্যেয়ো! ভবতি রসনামাত্রবিষয়ঃ | 
তথা তে পৌন্দর্ধ্যং পরমশিবদৃউ আব্রবিষয়ঃ, 
কথন্কারং ভ্রমঃ সকলনিগমাগোচরগুণে ॥ ২ ॥ 

জন্লুব্বাদ্ক /--ঘ্ত, ক্ষীর, দ্রাক্ষা ও মধু ইহাদিগের মাধুর্য যেরূপ কোন 
কথ দ্বার। ব্যক্ত কর! যায় না, উহা! কেবল রসানামাব্রেরই বিষয় অর্থাৎ স্বৃতাদির 

আস্বাদ কেবল জিহ্বাতেই অনুভূত হয়, কোনরূপ বাক্াপ্রয়োগ করিয়া তাহ 

অপরকে বুঝাইতে পার! যায়! না, তন্দরপ তোমার সৌন্দর্য্য কেবল পরমশিবের 
দৃষ্টিগোচর, হে সর্বশান্ত্রের অগোচর-গুণ-সম্পন্নে! (তাহ!) আমরা বাক্য দ্বারা 
কিরূপে প্রকাশ করি ॥ ২ ॥ 

মুখে তে তান্বলং নয়নযুগলে কজ্জলকলা, 

ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে মৌক্তিকলত! । 
স্কুরকাঞ্ধী শা'টা পৃধুকটিতটে হাটকময়ী, 
ভজামস্্রাং গৌরীং নগপতি-কিশোরীমবিরতমূ ॥ ৩॥ 

অন্যুআাঙ্গ ।--মাতঃ! তোমার মুখে তাশ্বল, নয়নছয়ে কজ্জল, ললাটে 

॥ 

চি 
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কুস্কুমবিদ্দু, গলে মৌক্তিক-ছার, বিপুল নিতম্বে কাঞ্চনমরী সমুজ্জল কাক্ধী 

(চন্ত্রহার ) ও কটিদেশে বিচিত্র শাটী সুশোভিত আছে ; তুমি পর্বত-রাঁজ কুমারী 
গৌরী, আমর! তমাকে অবিরত সেবা করি ॥ ৩॥ 

বিরাজন্মন্দার-দ্রুম-কুম্থম-হার-স্তন-্তটা, 
নদদ্-বীণ!-নাদ-শ্রবণ-বিললৎ-কুগুল-গুণ| | 
নতাঙ্গী মাতঙ্গী-রুচির-গতি-ভঙ্গী ভগবতী, 

সুতী শস্তোরস্তো রুহ-চটুল-চক্ষুব্বিজয়তে ॥ ৪ ্ঁ 

অন্মুলবাগ | বাহার স্তনদয়োপরি মন্দারপুষ্পের হার শোভা পাইতেছে, 
ঝঙ্কারিণী .বীণারৎ* বঙ্কার ধাহার শ্রবণযুগলে দোছুল্যমান কুগুলদ্বয়ের গুণস্বরূপে 

প্রতীয়মান হইতেছে, অর্থাৎ ক্রোড়স্থ মধুরনাদিনী বীণা কর্ণার্ঘদেশাবধি * সংশ্লিষ্ট 
থাকাতে এ মধুর ঝঙ্কার যেন কুগ্ডল হইতেই উখিত হইতেছে এইরূপ মনে 

হয় বাহার অঙ্গনকল সন্নত, করিণীর স্তায় ধাহার গতিভঙ্গী অতি মনোহর, 

কমলচারুলোচনা শিবের সেই সত্তী বিজয়যুক্ত। হইয়। আছেন ॥ ৪ ॥ 

নবীনার্ক-ভ্রাজন্মণি-কনক-ভূষা-পরিকরৈ- 
বর্ব তাঙ্গী সারঙ্গী-রুচির-নয়নাঙ্গীকুত-শিব! | 
তড়িৎপীতী পীতাম্বর-ললিত-মঞ্জীর-স্থুভগ, 

মমাপরা! পুর্ণ। নিরবধি স্থুখৈরস্ত স্থমুখী ॥ ৫॥ 
অন্যু্বাঙ্গ | নবোদিত কৃর্ধ্যপ্রভার স্তায় সমুজ্জল মণিখচিত বিবিধ 

কাঞ্চনবিভূষণে ধাহার অঙ্গলনকল পরিবৃত, হরিণীনয়নসদূশ নয়নের দৃ্টিপাতে শিবকে 
ধিনি আপনার জন করিয়! লইয়াছেন, ধিনি সৌদামিনীর স্তায় পীতবর্ণ। এবং 

পীতাস্বর ও মনোহর নৃপুরে শোভিতা, নিরবধি নুখপুর্ণ! দেই অপর্ণ আমার 

প্রতি সুন্থ্খী (প্রসন্না ) হউন ॥ ৫॥ 

হিমাদ্রেঃ সন্ভৃতা৷ স্বললিত-করৈঃ পল্লবযুতা, 
সপুষ্প। মুক্তাভিভ্র'মর-কলিতা৷ চালক-ভরৈঃ। 
কৃতস্থাণুস্থান। কুচ-ভর-নতা সুক্তি-সরস1, 
রুজাং হ্ত্রী গন্ত্রী বিলসতি চিদানন্দলতিকা ॥ ৬ ॥ 

অন্ভুঞ্জাফ্চ /--হিমালয় পর্বত হইতে উৎপর। এই জঙ্গম চিদাননলত। 
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অপূর্ব শোভ। ধারণ করিয়াছেন, মলোহরকরচতুষ্ট্ ইহার পল্লব, মুক্তাপমূহ 

ইহার কুসুম, অলকাবলি ভ্রমরনিকর, স্থাণু (দেবী পক্ষে--শিব) লতাপক্ষে-_ 

শাখাহীন বৃক্ষ) আশ্রয়ে ইহার অবস্থিতি) কুচভারে ইহার নম্রভাব সম্পাদিত, স্থমধুর 

বচনই ইহার (মধুর ফল )-রূস, ইনি রোগহারিনী। (দেবী পক্ষে রোগ ভবরোগ, 
লতা পক্ষে ব্যাধি )॥ ৬॥ 

স-পর্ণামাকীর্ণাং কতিপয়গুণৈঃ সাদরমিহ, 
শরয়স্ত্যন্ত্ে বললীং মম তু মতিরেবং বিলমতি। 

অ-পর্ণেকা সেব্যা জগতি সকলৈর্যৎ-পরি'বৃতঃ, 
পুরাণোহপি স্থাণুঃ ফলতি কিল কৈবল্য-পদবীম্ ॥৭॥ 

অনন্নুাদ্ত 4__অপরাপর লোকে, মপর্ণ। (পত্রে মণ্ডিতা, ) কতিপয় গুণ- 
শালিনী লতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমার কিন্ত মত এই যে, জগতে এক- 

মাত্র অপর্ণারই সেবা করা সকলেরই উচিত, ( তত্প্রতি আকুষ্ট হওয়৷ উচিত ) 

বাহার আলিঙ্গনে পুরাতন স্থাণুও মোক্ষফল প্রসব করিভেছেন। (পুরাতন 

স্বাণু জীর্ণ শাখাহীন বৃক্ষ, অথচ জগতের আদ শিব) ॥ ৭ ॥ 

বিধাত্রী ধন্মাণাং ত্বমসি সকলান্নায়জননী, 

ত্বমর্থানাং মূলং ধনদ-নমনীয়াজ্ঘি -কমলে। 
ত্বমাদিঃ কামানাং জননি কৃতকন্দর্পবিজয়ে, 

সতাং মুক্তেব্বাজং ত্মসি পরমব্রক্মমহিষী ॥ ৮ ॥ 
তমন্যুশালগ ।-_মাতঃ! তুমিই সকল ধর্মের বিধান কর্ত্ী, (কারণ ) তুমিই 

বেদ ও তন্ত্রসসূহের জননী-ম্বরূপা! ; তুমিই অর্থের মূল কারণ, (কারণ) ধনপতি 

কুবেরও তোমার পাদপন্ন সেব। করিয়া থাকেন। জননি! তুমিই কামনা! সকলের 

,আদি, (কারণ) কন্ার্পবিজয়-_কন্দর্পের পুনজ্জীবন, তোমার দ্বারাই সম্পাদিত, তুমিই 

সাধুবৃন্দের মৃক্তিপ্রাপ্তির আদি কারখ, ( কারণ ) তুমিই পরবন্ষের মহিষী ॥ ৮ ॥ 

প্রভৃত। ভক্তিস্তে ঘদপি ন মমালোলমনস- 

স্্যা তু শ্রীমত্যা সদয়মবলোক্যোইহমধুন।। 
*  পয়োদঃ পানীয়ং দ্িশতি মধুরং চাতকমুখে, 

 ভৃশং শঙ্কে কৈর্ধ্ব। বিধিভিরনুনীতা মম মতিঃ ॥ ৯ ॥ 
'ছজবত্সুক্খাচ্চ 1--জননি 1! আমি চঞ্চলমতিঃ তোমার প্রতি যদিও আমার 
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প্রচুর ভক্তি না৷ থাকুক, তথাপি (মা!) আমার প্রতি তোমার সদয়-ৃষ্টিপাত 
করিতে হইবে, চাতক জগদের প্রতি কোনরূপ তক্তি প্রকাশ করে না) তথাপি 

জলধর চাতকগণের ব্দনে সুমধুর জলবর্ষণ করিয়া থাকে । কোন্ কর্মমফলে 

আমার বুদ্ধি এভাঁবে চালিত হইল, এই শঙ্কা আমি বিশেষভাবে করিতেছি ॥ ৯ ॥ 

কপাপাঙ্গালোকং বিতর তরপ! সাধুচরিতে, 

ন তে যুক্তোপেক্ষা ময়ি শরণ-দীক্ষামুপগতে। 
নচেদিষটং দছ্যাদরনুপদমহো! কল্পলতিকা, 

বিশেষ; সামান্তৈঃ কথমিতরবল্লীপরিকরৈঃ ॥ ১৯ ॥ 
অঅন্যুবলীচ্গ।-_-হে সাধুচরিতে ! তুমি আমার প্রতি শীত্ত করুণ -কটাক্ষ 

নিক্ষেপ কর, আমি তোমার শরণাগত, আমার প্রতি উপেক্ষা করা তোমার 

উচিত নহে। কল্পলতিকা যদি ত্বরায অভিলধিত প্রদান না৷ করে, তাহা হইলে 

সাধারণ লতার সহিত কল্পলতার কি প্রভেদ রহিল? ॥ ১০ ॥ 

মহান্তং বিশ্বাসং তব চরণপন্কেরুহযুগে, 

নিধায়ান্যন্নৈকশ্রিতমিহ ময় দৈবতমুমে । 
তথ।পি ত্বচ্চেতে। যদি ময়ি ন জাষেত সদয়ং 

নিরালন্ে। লম্বোদরজননি কংযামি শরণমূ ॥ ১১॥ 

অন্মুবাজ্গ ।-_হে উমে! আমি তোমার শ্রীপাদপন্সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন 
করিয়াই অন্ত দেবতার আশ্রম্স গ্রহণ করি নাই । মাতঃ1। তথাপি যদি মংপ্রাতি 

তোমার চিত্তে করুণা না জন্মে, হে গণেশজননি, তাহ! হইলে অবলম্বন-শূন্ঠ 

আমি কাহার শরণাপন্ন হইৰ? ॥১১॥ 

অয়ঃ স্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হৈমপদবীং 
যথা রথ্যা-পাথঃ শুচি ভবতি গঙ্গৌঘ-মিলিতমৃ। 
তথা তত্তং-পাপৈরতিমলিনমন্ত্্ম যদি, 
বয় প্রেন্নাসক্তং কথমিব ন জায়েত বিমলম্ ॥ ১২॥ 

অন্মু্বাচ্ ।-ম্পর্শমণিতে সংলগ্ন হইলে লৌহ যেরূপ আগত স্বরণ প্রাপ্ত 
হয়) যেমন রথ্যা-জলও গঙ্গাপ্রবাহে মিলিত হইলে আগু বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, 
আমার অন্তর্গত রাশি রাশি পাপসত্বেও যর্দি আমার * অস্তঃকরণ তোমার প্রতি 
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ভক্তির সহিত লমাদক্ হয়, তাহা হইলে সেই পাপাদক্ত অন্তঃকরণও সেইরূপ 

বিস্তুদ্ধ হইবে না কেন? ॥ ১২। 

ত্বদন্তন্মাদিচ্ছাবিষয়ফললাভে ন নিয়ম- 

স্বমর্থানামিচ্ছধিকমপি সমর্থ বিতরণে । 
ইতি প্রাঃ প্রাঞ্চঃ কমলভবনাগ্ভা্তবয়ি মন- 
স্্দাসক্তং নক্জং দিবমুচিতমীশানি কুরুচ তং ॥ ১৩॥ . 

তালা ।-দেবি ! তোমা ভিন্ন অন্ত দেবগণের নিকট হইতে অভি- 

লধিত বস্তু যে প্রাপ্ত হওয়৷ যাইবেই, এমম নিয়ম নাই/অধিক ফলপ্রান্তি দূরের কথা৷ 

আর তুমি ইচ্ছার অতিরিক্ত অর্থদানেও সমর্থা,__পদ্মযোনি প্রতৃত্চি প্রাচীন দেবগণ 
এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব হে -ঈশানি! যাহাতে আমার চিত্ত রাত্রিদিন 
তোমাতে সমাসক্ত থাকে, সেই উচিত কার্ধ্য কর ॥ ১৩॥ 

্ফরক্ন না-রত্ব-স্কটিকময়-ভিভি-প্রতিফল- 
ত্বদাকারং চঞ্চচ্ছণুধর-বিলাসৌঘ-শিখরমূ। 
মুকুন্দ-ব্রন্ষেন্দ্-প্রভৃতি-পরিবারং বিজয়তে, 

তবাগারং রম্যং ভ্রিভূবনমহারাজগৃহিণি ॥ ১৪ ॥ 
অন্য ।-জননি ! যিনি ত্রিভুবনের অদ্বিতীর অধীশ্বর, তুমি তাহার 

গুহিনী। তোমার আলয়-ভিত্তি সমুজ্ল মণি ও স্ফটিকাদি রত্বরাজিতে পরিনিম্মিত, 

তাহাতে তোমার আকার সর্বদা প্রতিফলিত হইয়া থাকে | চঞ্চল চন্ত্রপ্রতিবিষ্ব- 

ম্ডিত জলপ্রবাহ তোমার আলয়ের শিখরদেশে প্রবাহিত হইতেছে এবং ব্রহ্ধা, 

বিষ, ইন্দ্র প্রভৃতি অমরবৃন্দ যায় পরিজনরূপে অবস্থিতঃ তোমার সেই রমনী 
ভবন সর্বোৎকৃষ্ট ॥ ১৪ ॥ 

নিবাস; কৈলাসে বিধিশতমখা দ্যা? স্তৃতিকরা?, 
কুটুন্বং ভ্রেলোক্যং কৃতকরপুটঃ সিদ্ধিনিকরঃ। 
মহেশঃ প্রাণেশস্তদবনি-ধরাধীশ-তনয়ে, 

* ন তে সৌতাগ্যন্ত কচিদপি মনাগত্তি তুলনা ॥ ১৫ ॥ 
ত্যাগ ।--হে মাতঃ! কৈলানপর্র্তে তোমার বপতি, ব্রহ্মা ও ইন 

প্রত্ৃতি .দেবগণ তোমার স্ততিপাঠক, ত্রিলোক তোমার কুটুম্ব, আঅনিমাি 

দট 
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শুষ্টসিদ্ধি নিয়ত তোমার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বিস্তমান, মহেশ্বরু তোমার পতি, 
যিনি ধরাধরসমূহের অধীশ্বর, সেই হিমালয় তোর্মীর পিতা । সুতরাং তোমার 
দৌড়াগ্যের ঈষৎ তুলনাও কোথাও নাই ॥ ১৫॥ . 

বুষো বৃদ্ধে। যানং বিষমশনমাঁশা নিবসনং, 

শ্বশানং ক্রীড়াভূভ'জগনিবহো। ভূষণবিধিঃ | 
সমগ্রা সামগ্রী জগতি বিদিতৈব ল্মররিপো- 
ধদেতন্তৈশ্র্য্ংং তব জননি সৌভাগ্যমহিমা ॥ ১৬ 

অন্যুস্বা ॥২_বৃদ্ধ বৃষ, বাহন? হলাহল আহারীয় দ্রব্য রড বন্ধ; 

শ্মশান ক্রীড়াভূমি ; ভূজঙ্গগণ ভূষণ ; ইহাই ন্মরারি-শিবের সমগ্র সম্পত্তি সকলেরই 
পরিজ্ঞাত ; তবে যে তাহার ব্য, (তিনি যে সকলের ঈশ্বর) ইহ। তোমারই 

সৌভাগ্যের মহিমা ॥ ১৬ ॥ 

অশেষব্রন্মাণ্ড প্রলয়-বিধি-নৈসগিক-মতিঃ, 

শ্মশানেষা সীনঃ কৃতভসিতলেপঃ .পশুপতিঃ |. 

দধো। ক্টে হালাহলমখিলভূগোলরুপয়া, 
ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি কলয়ে ॥ ১৭ ॥ 

অন্মুশ্বাঙ্গ ।_-হে কল্যাণকারিণি ! পশুপতি, অনন্ত ত্রহ্ধাণ্ডের প্রলয়- 
কার্য্যেই স্বভাবতঃ নিরত আছেন, নিরন্তর শ্মশানে থাকেন, সর্বাঙ্গে ভন্মলেপন 

অর্থাৎ মরণ, মরণ স্থান ও মরণ-চিহুই ধাহার প্রিয়, তাহার দয়। কি থাকিতে পারে) 

( তথাপি ) তিনি যে অনস্ত জগতের প্রতি করুণ! করিয়া স্বীয় কে হলাহল ধারণ 

করিয়াছেন, মাতঃ1 ইহ। তোমারই সহবাসের ফল ॥ ১৭ ॥ 

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং নিরতিশয়মালোক্য পরয়া, 
ভিয়ৈবাসীদ্-গঙ্গ। জলময়তনুঃ শৈলতনয়ে। 
তদেতস্থাস্তাম্যদ্-বদনকমলং বীক্ষ্য কৃপয়া, 

প্রতিষ্ঠামাতেনে নিজশিরসি বাদেন গিরিশঃ ॥ ১৮ ॥ 
অবন্নুব্বাল ।-হে গিরিনন্দিনি! তোমার অন্থপম লৌন্দ্ধ্য দর্শন করিয়াই 

গঙ্গাদেবী তয়েই জলমন্ন ( ঘর্মাক্ত ), কলেবর! হইয়াছেন, তাহাতে তাহার মুখপন্স 

স্লান' দেখিয়। গিরিশদেব দয়াবশে তাহাকে শ্বী্গ মন্তকে স্থান দান 
সবারা গৌরব করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥ 

১ম্-১২ 
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বিশাল-শ্রীথগু-দ্রবস্থগমদাকীর্-ুক্যণ- 
প্রসুন-ব্যামিঅং ভগবতি তবাভ্যঙ্গ-সলিলমূ। 
সমাদায় অফ্টা চলিত-পদ-পাংশুন্িজকরৈঃ, 

সমাধতে স্ষ্তিং বিবুধ-পুর-পন্কেরুহ-দৃশীম্ ॥ ১৯॥ 
আন্মন্বাদ্ক 1--প্রভৃত চন্দনদ্রব মুগনাভিবুক্ত কুমকুম ও কুন্মমিশিত 

তোমার অভ্যঙ্গ'জল ও তোমার গমন-চঞ্চল চরণ-রেণু নিজ কর্ুচতুষ্টয়ে সংগ্রহ 

করিয়া ২৪ ( তন্বার| ) সুরপুরভূষণ কমলনয়নাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥১৯।| 

বসন্তে সানন্দে কুস্থুমিত-লতাভিঃ পরিরূতে, 

স্করন্নানাপম্মে সরসি কলহংসালি-স্ুভগ্ে। 

সখীভিঃ খেলভ্তীং মলয়-পবনান্দোলিত-জলে, 

স্মরেদ্ যস্ত্রাং তস্ত জ্বরজনিত-গীড়াপসরতি ॥ ২০ ॥ 

ইতি আনন্মুলহরী-স্তোত্রং সমাপগ্তম্। 

অবন্ত্র্যাচ্গ | _কুল্প বিবিধ-কমল-শৌভিত, কলহংস ও ভ্রমরকুলের সঞ্চারে 

সুধগ্ত, ,মপয়-পবন-চঞ্চল-সলিল-সরোবরে সখীগণ সহ ক্রীড়া-নিরত তোমাকে 
বে ম্মরণ করে, তাহার জবরজনিত পীড়! বিদুরিত হয় ॥ ২০ ॥ 

ইতি আনন্দ-লহরী-স্তোত্র সম্পূর্ণ । 

দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্। 

ন মন্ত্র নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তৃতিমহো, 

ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ। 

ন জানে মুদ্রাং তে তদপি চ ন জাঁনে বিলপনৎ 

পরং জানে মাতস্ত্দনুসরণং ক্লেশহরণমূ ॥ ১ ॥ 
অন্যুাচ্গ ।-হে মাতঃ! আমি তোমার মন্ত্র জানি না, প্রসিদ্ধ বন্থও 

জানি না, স্তোপ্র জানি না, আবাহন গনি না, ধ্যান জানি না, তোমার অর্চনাতে 

যে সকল মুদ্রার বিধি আছে, তাহা! আপি জানি না, তোমার স্তবে যে বাক্য 
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প্রয়োগ করিতে হয়, ভাহাও জানি না এবং তোমার নিকট যে কোন দৈন্য 

প্রকাশ করিয়। জানাইব, তাহাতেও আমার ক্ষমতা নাই। হেজননি! আনি 
এইমাত্র জানি যেঃ তোমার অন্সরণই নিখিল ক্লেশবিনাশক ॥ ১ ॥ 

বিধেরজ্ঞানেন ভ্রবিণবিরহেণলসতয়া, 

বিধেয়াশক্যত্বা্তব চরণযোর্ষা! চ্যতিরভূগ। 
তদেতৎ ক্ষম্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে, 

কুপুজ্রো! জায়েত ক্চিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ সতী 

অন্যু্বীচ ।__হে মাতঃ! কি এ্রকারে তোমার চরণের পুজা করিতে 

হয়, সে বিধি জানি না, আমার অর্থ নাই এবং নিরন্তর আলন্তের বশীভূত আছি, 

সুতরাং কর্তব্যানুষ্ঠানে স্বীয় অসামর্থ্য বশতঃ তোমার পাদপদ্মে আমার ষে সকল 

ত্রুটি ঘটিয়াছে, হে সকলজনোদ্ধারিণি কল্যাণময়ি জননি! আমার সে সকল 
ত্রুটি, দমে সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। জননি! কৃসস্তান হইয়া থাকে সত্য, 
কিন্ত মাত। কুত্রাপিও কু হন না ॥ ২॥ 

পৃথিব্যাং পুভ্রান্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ, 

পরং তেষাং মধ্যেইবিরল-তরলোইহং তব স্তঃ | 

মদীয়োহ্যং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো! তৰ শিবে, 

কুপুজ্ো জাযেত কচিদ্রপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৩॥ 

অসন্মব্বাঙ্গ !-হে জননি! বন্ধাতলে তোমীর অনেক পুত্র আছে, 
তাহার৷ ফলেই সরল, কিন্তু আমি তোমার সম্তানগণের মধ্যে নিরন্তর চাঞ্চল্য- 

যুক্ত॥ হে শিবে! তাই বলিয়। আমাকে পরিত্যাগ কর। তোমার উচিত নহে | 
হে মাতঃ! কুপুত্র হইতে পারে, কিন্তু কোন স্থলেও কুমাতা হয়েন না ॥ ৩॥ 

জগন্মাতন্মীতস্তব চরণসেবা ন রচিতা, 
ন বা! দভং দেবি দ্রবিণমতিভূয়স্তব ময়! । 
তথাপি স্বং স্েহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে, 
কুপুজ্রো জায়েত ক্ষচিদরপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৪ ॥. 

তবন্ঞুাচগ 1--হে অগজ্জননি! হে মাতঃ! আমি কদাচ" 'তোমার 
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চরণদ্ধয়ের সেবা! করি নাই, দেবি! ভোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদ্দান করি নাই, 
তথাপি ভুমি মতপ্রতি অসীম স্সেহ করিতেছ, (জননি! অতএব জানিলাম ) 

কুপুজ্র হইয়! থাকে, কিন্তু কাচ কুমাত হন ন| ॥ ৪ ॥ 

পরিত্যক্ত দেবা বিবিধবিধিসেবাকুলতযা, 

ময়! পঞ্চাশীতেরধিকমুপনীতে চ বয়সি 

ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা, 
[িরালঘ্বে! লন্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥'৫ ॥ 

অন্যুবা ।-_-আমার বস পঞ্চাশীতি বরের অধিক হইয়াছে, বিবিধ 
বিধিপালনে অক্ষমতা প্রযুক্ত, ( বিবিধ বিধিসেব্য ) দেবগণকে ত্যাগ করিতে বাধ্য 

হইয়াছি, হে লক্ষোদরজননি ! এখন যদি তুমি মৎপ্রাতি করুণা বিতরণ না কর, 
তাহা হইলে নিরাশ্রয় আমি আর কাহার শরণাপন্ন হইব? ॥ € ॥ 

শপাকেো। জল্লাকো। ভবতি মধুপাকোপমগিরা, 
নিরাতস্কো। রক্কো বিহরতি চিরং কোটিকনকৈঃ | 
তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মনুবর্ণে ফলমিদং, 
জনঃ কো! জানীতে জননি জপনীয়ং জপবিধো ॥ ৬॥ 

অন্যুব্বাচ্গ ।--শ্বপাক অর্থাৎ মূর্খ (রূক্ষভাষী ) চগ্ডাল, মধুর বচনবিন্যাসে 
বাগ্মী হইয়া! থাকে, নিধন ব্যক্তি বহুকোটিনুবর্ণ লইয়া বিহার করিয়। থাকে । হে 
অপর্ণে! তোমার মন্ত্বর্ণ শ্রবণপুটে প্রবেশ করিলেই এইরূপ ফল হয়, কিন্ত 
বিধিপৃর্ধবক তোমার মন্ত্রজগপ করিলে যে ফল হয়, তাহা কে জানিতে 

পারে? ॥৬॥ 

চিতাভম্মালেপো। গরলমশনং দিকৃপটধরো, 

জটাধারী কণ্ঠে ভূজগপতিহারী পশুপতিঃ| 
কপালী ভূতেশে। ভজতি জগদীশৈকপদবীং 
ভবানি ত্বং-পাণিগ্রহণ-পরিপাঁটী-ফলমিদম্ ॥ ৭ ॥ 

স্কম্মন্াদ্ক /--অঙ্গে চিতাভন্ম লেপন, খাস্থ বিষ, বস্ত্র দিঙমগুল, অর্থাং 

উলদ্ব, মাথার জট|, ভূজঙ্গের হার, বৃষ বাহন, নরকপাল হস্তে, ভূতপ্রেত ভৃত্য, 
এমন ধিনি॥ তিনিও যে একমাত্র জগদীশ্বরপদ লাভ করিয়াছেন, হে ভবানি, 
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তাহা! তোমারই পাণিগ্রহণের ফল, অর্থাৎ তোমাকে বিবাহ করিয়াই সেই হত 
দরিদ্র শিবের এই অসামান্ প্রশ্বর্য্য ॥ ৭ ॥ 

ন মোক্ষম্যাকাঙা! নব-বিভব-বাঞ্কীপি ন চ মে, 
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি স্থখেচ্ছাপি ন পুনঃ । 

অতন্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ, 
সড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপত? ॥ ৮ ॥ 

অপ্প্নন্বাচি ।_হে মাতঃ! মুক্তি ইচ্ছ। নাই, অলব-সম্পত্তি-ল্্রীতও ইছ' 
নাই, আমার জ্ঞান হউক, এরূপ ইচ্ছাও রাখি না। হে চন্দ্রাননে। আমি 

স্থখভোগ ক্ষরিবঃ এরূপ আকাঙ্কাও আমার অন্তঃকরণে উদিত হয় না। জননি! 
আমি তোমার নিকট এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, নিরস্তর মূড়ানী, কুদ্রাণী, 
শিব শিব ও ভবানী এই প্রকার জপ করিয়াই যেন আমার জীবন-যাঁপন হয় ॥ ৮ ॥ 

নারাধিতাসি বিধিন! বিবিধোঁপচারৈঃ 
কিং %* রূক্ষ চিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ 
শ্যামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে, 

ধসে কৃপামুচিতমন্ঘ পরং তবৈব ॥ ৯॥ 
অন্ভবাচ্গ ।-হে মাতঃ ! আমি তোমাকে বিবিধোপচারে যথাবিধি 

অর্চনা ত করিই নাই, (অধিকস্ত) রূক্ষ ও বিষয়ভাবন। প্রকাশক বাকা 

দ্বারা তোমার কি ( অপ্রিয)করি নাই? হে কালি! অনাথ আমি, আমার 
প্রতি যদি ভুমিই কিঞ্চিৎ কৃপা কর, মা, তাহাই তোমার পক্ষে উচিত, (আর 
কেহ কি এরূপ অধমের প্রতি কপ। করেন ?)॥ ৯ ॥ 

আপত্থ মগ্নঃ স্মর্ণং ত্বদীয়ং, করোমি ছুর্গে করুণার্ণবেশি । * 
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েখাঃ, ক্ষুধাতৃযার্ডা জননীং স্রস্তি ॥ ১০ ॥ 
অবন্যুআচ ।-হে কপাসাগরেস্বরি! হে ছুর্গীতিনাশিনি! আমি অধুন! 

আপদে নিমগ্জ হইয়। তোমাকে ম্মরণ করিতেছি । মাতঃ। ইহ! আমার শঠতা! 
মনে করিও না। কারণ, সন্তান যখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়, তখন মাতাকেই 
স্মরণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ 

* 'কিং ব্রক্ধণ পাঠাস্তর | 



১৪৬ শঙ্করা চার্য্য-গ্রন্থমাল! 

জগদন্য বিচিত্রমত্র কিং পরিপূর্ণ করুণাস্তি চেম্মষি। 
অপরাধশতৈঃ পরারৃতং, ন হি মাতা সমুপেক্ষতে স্থৃতম্ ॥ ১১ ॥ 

অন্মুবাদত ।- হে জগন্মাতঃ! তুমি যে আমার প্রতি সম্পূর্ণ করুণ! 
করিবে, তাহা আশ্চর্যা নহে । যদ্দি শিশু মাতার নিকট শত অপরাধ করিম়াও 

ততমমীপে উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও মাত! সেই পুত্রকে উপেক্ষা করিতে 
পারেন না ॥ ১১ ॥ 

মগসফ্কুঃ পাতকী নান্তি পাপদ্ৰী ত্বংসম। ন হি। 

এবং জ্ঞাত্ব! মহাঁদেবি বথ| যোগ্যং তথ কুরু ॥ ১২ ॥ 

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকা চার্য্য-গোবিন্দ-তগ্গবৎপূজ্যপাদ- 

শিষ্যস্ত শ্রীমচ্ছস্কর-ভগবতঃ কৃত দেব্যপরাধ- 
ক্ষমীপণ-স্তোন্রং সমাগুমূ । 

অন্পব্রা্ 1 হে জননি ! আমার তুল্য পাতকী আর নাই এবং তোমার 
তা পাপহারিণীও 'আর দুষ্ট হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়৷ তূমি যাহ। উচিত বোধ 
কর, তাহাই কর ॥ ১২॥ 

দেবাপরাধক্ষমাপণস্তোত্র সম্পূর্ণ । 



নদী বা মৌনর্যনহরী 
শ্রীমদচ্যুতানন্দ-রুত-টীকয়া 

তথা 

শ্্রীমল্লক্মীধররুত-টীকয়। চ সমেত 



মহিশূররাফত্রীয়- 
প্রথম-মুদ্রাপকপণ্ডিতম্ত গীঠিক। 

ইন্নং খলু দেবীস্ততিঃ শ্লোকশতীমিত। সময়াগমরহস্তগভিত। সৌনর্ধযণহরী 
আনন্দলহরীতি চ প্রথতে। কোন্ু এতন্তা রচয়িত। কিমভিধান ইতি নাস্তাপি 

নিশ্চেতুধ*পারয়ামঠ বতঃ প্রাক্তন! অপি ব্যাখ্যাতারঃ বিষয়েহস্মিন্ সন্দিহান! এব 

স্ততিমেতাং ব্যাচন্রুঃ। তথা চ ডিগিমাখায়াং সৌন্দ্য্যলহরীব্যাথ্যায়াম্ আদৌ-- 

স্তোত্রমেতত্বদন্ত্যেকে শিবেন পরিভাষিতম্। 

তন্তৈবাংশাবতারেণ শঙ্করেণেতি কেচন ॥ 

কেছিদ্বদস্ত্যাগ্যশক্তেল'লিতার়া! মহৌজসঃ | 
দশনেভ্যঃ লমু্ভুতমিতি নানাবিধশ্রতিঃ ॥ ইতি ॥ 

স্থধাবিগ্যোতিনীনামিকায়াং তু টীকাযাং ক্ষত্রবংশশিখামণেঃ দ্রমিড়দেশাধিপতে: 
দ্রমিড়াভিধানম্ত বেদবতীসহধর্শর্চারিণীকম্ত নৃপস্ত নুতঃ প্রবরসেনে। নায়! স্তন- 

্বয়ঃ স্ততিমেতাং চকারেত্যভাধায়ি। যথা-_ 

অথ পূর্বজন্মপময়োপাসনাহলা দিতমত্য। ভগবত; স্তন্তামৃতপান-সমুল্লাদিতচিত্ত- 

বুত্তিঃ প্রবরস্নাভিধঃ স্তোত্ররাজং রচপনাঞ্চকার - 

আসীৎ প্রবরসেনাখ্য; ক্ষত্রবংশশিখামণিঃ। 

যন্ত বাল্যং চ বার্ধক্যং বিনা যৌবনবৃদ্ধতা৷ ॥ 

দ্রমিড়ো নাম তগ্যাসীদদ্রমিড়েষু পিতা নৃপঃ | 

তন্তামাতাঃ গুকে। বিদ্বান্ যে ধর্মানিরতে। দ্বিজঃ ॥ 
তদধীনমতিঃ সোহথ পুল্রোৎপত সমুৎসকঃ | 

কৃত্বা গুভানি কর্মাণি বেদোক্তানি পরস্তপঃ ॥ 

তন্ত ভার্যা বেদবতী পরমামিতলোচনা । 

পুত্রং প্রবরসেনাখ্যং প্রাপ হস্তধুগাত্মকে ॥ 

সিংহে লগ্নে নবমচরমং দেবতাদেশিকেহজং 

যাতে হুর্য্যে মিথুনভবনং বৌধনে মীনযাতে। 

শুক্রে কুস্তং তপনতনয়ে গোপতে৷ নাগতুক্তে 

জাতে! রাজাং বিজয়মকুটে! বেদমার়ার্থবেদী ॥ 



শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমালা ২৪৯ 

কিঞ্চিদধ্যাত্ব। শুকে। বিপ্রঃ কুজাম্ম.গগতাদয়ম্। 
ভবিষ্যত্যরিহীনে। হি কুশলং তস্ত কিং ভবেৎ ॥ 

*প্রোবাচ দ্রমিড়ং সোহথ তে স্থতো যদি জীবতি। 

নৃপাসনাচ্চ্যতং নুনং ভবিষ্যাতি কুলং তব। 

ইত্যক্তঃ স নৃপঃ পুত্রং তত্যাজ গিরিমূর্ধানি | 
অত্তুং তমাগতে। ব্যাদ্রন্তদ] তত্র ন দৃষ্টবান্ ॥ 

মত্ব! তং বত্বনংঘাতমাদায় গতবান্থিলম্। 

* পূর্ববজন্মন্থয়ং বিপ্রঃ কুলীন ইতি বিশ্রুতঃ ॥ 

গঙ্গাসাগরযোস্তীরে কামরাজং চিরং ভজন্। 

কদাচিৎ সলিলে গাঙ্গে মূতো হি ন্তপতদ্বুধঃ ॥ 

স এব বেদবতাস্ত জাতোহরং দ্রমিড়ানূপঃ। 

স বুদ্ধা পূর্বকন্ম্নাণি যৌগিকানি পরন্তপঃ ॥ 

আধারমাদ সন্মার চতুর্দললমন্থিতম্ । 
পৃ রঃ ক ॥ 

তদানীং তশ্ত বদনকুহরাভ্তারতী শিবা । 

সমুদগত। তদ্বিষয়া বিচিত্রপদশোভিতা ॥ 

ক্রিন্াস্ত পদ্চসংতুষ্ট। গৌরী দর্শনমাগতা | 
স্নেহার্্রমননা৷ তোকমাদায় প্রমেশ্বরী ॥ 

দূদৌ৷ ৯ ৯ ূ 
পাদয়োঃ পতিতন্তস্যা মুকুটা্েণ মংস্পৃশন্ ॥ 

অন্ত দত্ধা! বরান্দেবী জগাম বনিতোত্তমা | 

বিলোপরি স্থিতস্তস্ত জিজ্ঞানুঃ পুলহে৷ মুনিঃ ॥ 

ধ্যাত্বা বছুবিধৈর্ধোগৈঃ * স্ নদ 1 

ঁ *  য্্য সন্ধায়োনিয়মায় বৈ ॥ 

মন্ত্রা বিনষ্টী। অভবন্ কিমেতদ্দিতি চাকুলঃ। 

্রষ্টং তদ! স্তোত্রক্কৃতং বিচিন্বন্ প্রযযৌ বনে ॥ 
বিলছারে স্থিতং দিব্যং মুক্তামণি-বিভূষিতম্ । 

কিরীট-রত্ব-সংঘাত-সমুল্লসিত-কাননম্ ॥ 

দদর্শ মুনিবধ্যন্তং প্রণিপত্য পুরঃ স্থিতম্। 
তদ। মন্ত্রান্ বুবোধাথ গতোহয়ং নিম্মমায় বৈ ॥ 

১ম-৩২ 



২৫৪ শঙ্করাচা্য-গ্রন্থমালা 

তদানীং মৃগয়াং জগ, মিলাস্তত্র মানবাঃ 
হয়মারোপ্য নৃপতিং তে রাষ্ট্রং পুনরাগতাঃ ॥ 

* ধন্তা কন্তা রূপবতী শুভা! 
তন্তাঃ পুত্রোহহমন্বিচ্ছন্ স্ততিব্যাখ্যাং করোমি তাম্। 

স্থধাবিষ্োতিনীং নান! পিত্রী সম্যক্ প্রবোধিতঃ ॥ ইতি ॥ 

লক্মীধরস্ত শঙ্করভগবৎপাদককতামিমাং স্তৃতিমভিদধে | পরস্ত সোহপি শৈশব 
এব শস্করাচাধ্যকতেয়ং স্বতিরিত্যন্ুমন্থতে ! যতন্তেন পঞ্চসপ্ততিতমস্ত পপ্স্য 

ব্যাখ্যা্াং(”“দ্রবিড়শিক্তঃ দ্রবিড়-জাতিনমুত্তবঃ বালঃ এতৎক্ঞোত্রকর্তা" ইতি 

ব্যাখ্যাতম্। 

সৌভাগ্যবন্ধিনী-নামকটাকাকর্ভাইপি দদ্রবিড়শিশুঃ মন্লক্ষণঃ% ইতি, বিবৃষথন্নেব- 

মাথ্যায়িকামাহু-- 

অত্রেয়ং চিরস্তনাখ্যাপ্িকাঁ-ভগবতঃ শঙ্করাবতারস্ত পিত৷ নংততং পরমেশ্বরী- 

ভক্তঃ গ্রামাদ্বহিঃ পরমেশ্বধ্য। আয়তনং গত্ব। দুগ্ধেন পরমেশ্বরীং সংশ্গাপ্য পুজাং 

বিধার নমন্কৃত্য অবশিষ্টং কিঞ্িদা,গ্ধং সঙ্গে গতার সুনবে শঙ্করাচাধ্ধ্যায় প্রযচ্ছতি। 
বালকম্ত মনসি প্রতাহং পরমেশ্বরী স্বয়ং পিবতি পীতশেষং মহাং পিতা দদাতীতি 

মতির্জাগন্তি। কদাচিদ্গ্রামাত্তরং গচ্ছন্ পিত! বালকম্ত মাতরং প্ররত্যুক্ত! 
গতঃ প্রত্যহ মদাগমনং যাবতাবত্বয়। ছুগ্ধেন ন্সপনীয়া ভগবতী পুজনীয়া 

সম্যগিতি। সা তথা কুর্বাণা কদাচিৎ স্ত্রীধন্মিনী জাতা। গৃহে কোইপি 

নাস্তি। তদা পুত্রং প্রেষিতবতী | ছগ্ধেন ভগবতীং সংক্নাপ্য পুজাং 
বিধায়াগচ্ছেতি। বালকে। গত্ব৷ পুজাং বিধায় হুগ্ধং পুরো নিধায় পরমেশ্বরীদং 

পিবেতি গদিতবান্। বদ! বিলম্বে৷ জাতঃ ভগবতী চ ন পিবতি তদা রোদিতু- 

মারন্ধবান। তদা পরমেশ্বরী দয়য়া আবিভূপ্প দুগ্ধং পীতবতী। পুনঃ পাত্রং 
রিক্তং বিলোক্য সর্বং ত্বয়া পীতং মদর্থে ন স্থাপিতং কিমপীতি রোদি€ুং প্রবৃত্তঃ| 
ততো! বিহন্ত বালকমন্কে সমারোপা স্তন্তং দত্তবতী জগদঘ্িক1। স্তন্তপানেন সব্ব। 
বিস্তাঃ তদানীমেব পুরতঃ-্ফুত্তিক৷ জাতাঃ। কবয়ন্নেব গৃহং গতঃ। এতশ্িস্তরে 
পিতা সমাগতঃ। বালকন্তাক্ৃতিং বাগ.বিজৃত্তিতং চালোক্য সাশ্চর্য্যোহভূৎ। স্বপ্রে 
আগত্য পরমেশ্যুযক্তবতী_-“অনেন লোকোন্ধারো ভবিষ্যতি, তয়! চিত্ত! ন 
কার্ধ্যা, মম বালকোইয়মিতি” | ইতি ॥ 

অন্তে তু ডিগ্ডিমাদিব্যাখ্যাকর্তারঃ “পুরা কাঞ্চিকানগরে স্বকার্য্যাসক্তযা 
পিত্রোর্গতবতোঃ কশ্চন সংবন্ধনা মধেয়ঃ স্তনন্বয়ঃ ষণআাসবয়াঃ পরম্ অথথ অন্বেত্যা- 
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ক্রোশনপ্রবীণঃ স্তন্তপিপাপযা পার্কত্য৷ করুণয়। দত্তং স্তন্তমাস্থাগ্ঘ অতিশৈশব এব 
কৰিরভূদিতি গাধাহুসংধেযা* ইতি বিলিখস্তঃ ৌন্দর্্যলহ্রী কর্তৃরন্তমেব 
দ্রমিলশিশুমত্র বিব্ক্ষিতং মন্তন্তে। যথ! তথ! বাহস্কেতং। স্ততিরিয়ং সুললিত- 
পদগুস্তমধুরা গৃঢ় তরাগমার্থগভীরা! দেবীং শক্তিমুপাসীনৈরব্ঠং হৃদয়ে নিধেয়েতাত্র 
তু ন কম্তচিছিন্ময়ঃ। 

সৃন্তি চান্তাঃ স্ততেঃ তৃরস্ত্ীকাঃ তান চ লক্মীধরবিরচিতৈব গুঁঢ়তমানাগ- 
মার্থাস্বিশদয়িতুমলমিতি সৈবান্মীভিরিহ নিবেশিতা, অন্তাং চ ব্যাখ্যায়ামস্তে ব্যাখ্যাতা 

বস্তা গজপতিবীরপ্রতাপরুদ্রাপ্রিততাং সরন্বতীবিলাসাগ্তনেকম্থৃতিনিবৃন্ধন-ঙ্্মী" 
ধরাস্ভনেকসাহিতানিবন্ধননির্মাতৃতাং চ স্বয়মেব প্রাচীকশৎ! তেন প্রতীর্ষী গ্রতাপ- 
রুদ্রশোভূষণাভিধালঙ্কারনিবন্ধস্ত সরম্বতী-বিলাসাভিধানধর্মশাস্ত্বনিবন্ধনস্ত চ কর্তা 
বিদ্তানাথ এব লক্মীধরোহদাবিতি। সম্তাবাতে চ লক্মীধর ইতি চান্ত স্ববষ্টপুরুষ- 

নামসমানং নামকর্মণি পিত্রা সংকেতিতং নাম। বিদ্ানাথ ইতি চ শ্রীনাথ ইতিবৎ 

পূর্ণীভিষেকান্বন্ধি অভিধানমিতি। যগ্তপি সরম্বতীবিলাদঃ প্রতাপরদ্রনুপতি- 

বিরচিত ইত্যেব তঙ্লিবন্ধাস্তে দৃশ্ততে | যথ|-_- 

“ইতি বরগন্জপতিগৌড়েশ্বরনবকোটি-কর্ণাট ককলুবুরি ( গুঘবরগারী ) গেশ্বর- 

জমুনাপুরা ধীশ্বরহুশননা হিস্তত-ত্রাণশরণ-রক্ষণ-হ্ীহ গাবরপুত্র-পরমপবিত্রচর্িভ-রাজাধি- 
রাজ-পরমেশ্বরঞ্র প্রতাপরুদ্রদেবমহারাজ-বিরচিত-স্থৃতি-মংগ্রহে সরম্বতীবিলাসে” 
ইতি। তথাহপি স্থাশ্রয়রাজযশো্ুবৃততয়ে স্বর তগ্রন্থং প্রতাপরুত্কুতত্বেন ব্যালি- 
খদ্গরস্থকার ইতি নিশ্চীয়তে। প্রসিদ্ধং হি আশ্রিতবিবুধৈঃ স্ববৃত প্রবন্ধানাং 
রাজার্পপম্। প্রতাপরুদ্রদেবশ্চ ইত: প্রাক্ বন্টন বর্ষশতকন্তাদিভাগে উধিতবান্ ইতি 
লক্মীধবস্তাপি ম এব কাল ইত্ান্নীয়তে ইত্যলম্। 



দ্বিতীয় মুদ্রাপণপ্রবর্তকম্ত সমীলোচনম্ 

অন্র ব্রমঃ। শ্রীচৈতন্তমহাপ্রতৃতক্রস্ত দক্ষিণ-দেশাধিরাজ-্টীগ্রতাপরুদ্রদেবস্ত 
গৌডেশ্বর-সুশন-সাহেন যুদ্ধং সন্ধিশ্চ কাদাচিৎকে৷ জাত ইতি পুরাবৃত্তম্।. অন্র 
গৌড়েশ্বরেত্যাদি বিশেষণং যদি হুশনসাহি-পদার্ঘন্ত স্তাৎ তদা লক্ষমীধরোইয়ং সার্দ- 

তু: ॥ প্রাক পঞ্চশশততম-বংসরাদর্বাক চ জাত ইতি নিশ্টীয়তে। 
তৎকালঠেব নমুল্লিখিতগ্রতাপরুদ্রীয়ত্বেন নিঃসংশরং নিরূপণাং। অথ কশ্চিদ- 

পরঃ গ্রতাপরুদ্রো ভবেং তত্ধার্তাদিকং বিশেষতো মুগাম্। তত্র চ জমুনা-পুরাধীশ্বর 

ইত্যেতাবন্সাত্রং হুশনসাহিবিশেষণং তদ্বিবরণমপান্ুসন্ধাতব্যং ভবতি। যদি 

রুততন্লিশ্চয়ঃ গীঠিকারৎ স্তাৎ প্রতাপরুদ্রদেবশ্চ ইতঃ ( ১৮৮০ খু বংসরাৎ) 

প্রাক্ষষ্টস্ত বর্ষশতকন্াদিভাগ উধিতবানিতি বদর পাদেয়বচনঃ স্থান্ন তবন্যথেতি 
গৌড়দেশগ্রনিদ্বা আননদলহরীরচনায়া জনশ্রুতিশ্যেথম্--শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্ধযঃ 
শক্তিং ন মেনে, একদা চ স্নানার্ঘং গচ্ছন্ মধ্যে-ার্গমা-বক্ষে! মায়াপন্ধেন্যমাজ্সীৎ। 

যদাচ বিফলোত্তরণপ্রযদ্ধো! যাবদ|কুলনয়নমিতস্ততো৷ ন্যপাতয়ং তাবদেকামবলদ্বিত' 

ষ্টিং জরতী মপান্ঠৎ | সা! চ দৃষ্টমাত্ ব্যথিভৌবাচ, উত্তিষ্ঠ বম উত্বিষ্। মা তাব- 

দিতোহধিকং নিমাঙ্কীরিতি আচার্যোণোজং মাত; সাশ্্রতং মে শকির্নাস্তাথানন্ত। 
তদ! জরতা। প্রত্যু্তং বংস শয়তে ত্বয়। শক্তিরেৰ নাঙ্গীক্রিয়তে। আচার্ধা বর্ষণ 
তদা তামেব শক্তিং মন্যমানত্তষ্টাব। সাকমেব তয়া জরত্যা মায়াপন্কমপ্যন্তহিতম্। 
সৈব স্ততিরাননহেতুতেনানন্দলহরীতি ভগ্যতে। যথ! ভবতু শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য এবান্ত 
রচয়িতেতাত্র এতদ্দেশীয়ানাং প্রাগং বিদুষানৈকমত্যমেব। ইতি গুভম্ 



আনম্দলহরী বা! সৌন্দর্্যলহরী। 
শিবঃ শক্ত্য। যুক্তে। যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং, 
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতৃূমপি | 
অতস্ত্ামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদ্দিভিরপি &% 

প্রণন্তং স্তোতুং বা কথমকুতপুণ্যঃ প্রভবতি ॥ 

“্চনক্ষঘী্বন্-ক্ুভ-ল্যাখ্যান-প্রাল্স্ডগ | 

বন্দামহে মহীয়াংঘমংললগ্থিজটাভরম্। 
যত্কস্কণ-বণতকাররবঃ শবানুশাপনম্ ॥ 

শেষাশেযোক্তি ভূষাঃ কণচরণচণগ্রস্থসৌগন্ধা-জিস্রাঃ 
ভট্টোক্তি-প্রোডি-লীঢ়া গুকুগুরুতরগীগু সশুস্তদ স্তাঃ | 
নিঃশঙ্কাঃ শঙ্করোক্কৌ পশুপতিমতনির্বাহকাঃ সাংখ্যসংখ্যাঃ 

যন্ত গ্রীলোল্ললক্ষমীধর-বিবুধমণের্ভাস্তি বাচাং নিগুস্তাঃ ॥ 

সোহং লক্ষ্ীধরঃ প্রাহ টীকাং লক্ষ্মীধরাতিধাম্। 

এনাং সমাহিতস্বাস্তাঃ সেবস্তাং সততং বুধাঃ ॥ 

স্তাদেব মেহলসতয়া মতিমান্দ্যতো বা 

দোষঃ কচিৎ কচিদথাপি ন কাহপি শঙ্ক। | 

নৈসর্ণিকী খলু গুনীকরণপ্রবীণ। 
শক্তি: সদ। বিজয়তে ভুৰি সজ্জনানাম্ ॥ 

ইহ খলু শঙ্করভগবৎপৃজ্যপাদাঃ সময়মততত্বেদিনঃ সমগ্বাখ্যাং চন্দ্রকল্পং 
প্লোকশতেন প্রস্তবস্তি-_ 

শিবঃ সর্বমঙ্গলোপেতঃ সদাশিবতত্বম্। বশ কান্ত ইত্যন্মাঙ্ধাতোঃ শিবশবে। 
নিম্পরঃ। বথোক্তম্__ 

হিসিধাতোঃ সিংহশবে। বশকাস্তো শিবঃ স্থৃতঃ | 

বর্ণব্যতারতঃ সিছো পণ্তকঃ কম্তপো। বা ॥ 

* বিরিঞ্চা দিভিরগীতি লক্ষ্মীধরসম্ম ত: পাঠ; 
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ইতি । বশ কান্তো, ইত্যরং ধাতুঃ তুদাদিঃ অদাদিশ্চ সংগৃহীতঃ | তুদাদের্বশতে: 
দীপ্তিরর৫থঃ। কাত্তি্দীপ্তিং। অদাদের্বষ্টিরিতি কামনা অর্থঃ। ইচ্ছাশক্্যাশ্রযত্বাং 
ঈশ্বরন্ত শিবন্ধমূ। বশতি গ্রকাশতে শ্বয়ংপ্রকাশ ইতি। যন্ধা স্বন্মিন্প্রপঞ্চং 
প্রকাশ়তীতি, শিবঃ| যদ্ধ! -লীঙ, শ্বপ্নে ইতান্মাদধাতোঃ শিবশকো। নিষ্পন্নঃ। 

স্বপ্নং বাতি ক্ষিপতীতি শিবঃ, জাড্যরহিতঃ, অবিস্যানিশ্মুক্তঃ ইতার্থঃ। যদা স্থপ্পম্ 

অবিস্তাং বাতি গচ্ছতীতি শিবঃ, সাঁদাখাকলাসংবলিত ইতি যাবৎ । তন্তৈব শিবশব্- 

বাচ্যত্বং বক্ষ্যতে। তাদৃশঃ শিবঃ শক্ত্যা জগনির্মাণশক্ত্য বুক্তঃ অবচ্ছিন্_অবিষ্তাব- 
জা বরহ্মণঃ জগনির্দাণশক্তত্বাং_-যদি চেৎ, ভবতি শক্তঃ সমর্থ: প্রভবিত্ুং 
প্রপধ্ নির্ণাতুম্। ন চেদেবং, শক্ত্যা! যুক্তে! ন চেদিত্যর্থঃ। দীব্যতীতি দেব: 

পূর্ব্বোক্তঃ সদাশিবঃ | ন খলু নিষেধসভ্তাবনারাম্। স্পন্দিতুমপি ছলিতৃমপি কুশল: 

সমর্থ:। নিরাকারম্ত বিভোরাকাশতুলাস্ত স্পন্দনীযোগাৎ ইতি হদগতোহর্থঃ। 
বাচ্যার্থস্ব-_শিবশক্ত্যোঃ জারাপতিন্তায়েন জানয়! শক্ত যুক্তশ্চেৎ প্রপঞ্চ- 

রূপসন্তানং নিশ্মীতুং শকোতি, তর! বিধুক্তশ্চেৎ ন শকবোতীতি। 

আগমরহন্তার্থস্ব-_শিবশব্দেন নবযোনিচক্রমধ্যে চতুর্যোন্তাত্ম কমদ্বচক্রমুচ্যতে | 

শত্তিশব্দেন অবশিষ্ট পঞ্চযোন্াত্ম ক মর্ধচক্রমুচ্যতে | এবং অর্দদ্বয়মিলিতং নব- 
ঘোস্তাত্মকং চত্রং ভবতি। এতস্মাচ্চক্রাদেব জগছুৎপত্তিস্থিতিলয়া ভবস্তীতি 

পুরস্তাশ্লিবেদয়িষাতে | উত্ং চ-_ 

চতুতিঃ শিবচক্রৈশ্চ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ 
শিবশক্ত্যাত্ম কং জেয়ং শ্রীচক্রং শিবয়োর্বপুঃ ॥ 

ইতি। শিবশক্ব্যোর্মেলনং ষড়বিংশং সর্বতত্বাতীতং তত্বাস্তরমিতি পুরস্তা- 

ল্লিবেদয়িষ্যতে | তন্মীন্মেলনাদেব জগছুৎপতিস্থিতিলয়াঃ, ন কেব্লাদেব ইতি চ 

বক্ষ্যতে। যথোক্তং বামকেশ্বরমহাতন্ত্রে তুঃশত্যাম্__ 

পরোহপি শক্তিরহিতঃ শক্ত্য। যুক্তো ভবেদ্যদি | 

এ স্ষটিস্থিতিলয়ান্ কর্ত,মশক্তঃ শক্ত এব হি ॥ 

ইতি। এতচ্চ “চতুতিঃ শ্রীকষ্ঠেঃ” * ইতযাদিক্লোকব্যাখ্যানাবদরে নিপুণ- 
তরমুপপাদবিষ্যামঃ। 

অতঃ তন্মান্ধেতোঃ ত্বাং ভগবতীং আরাধ্যাং আরাধন্নিতৃং পুজধিতৃগঞ্হীং হরি- 
হরবিরিধ্ধদিভিঃ, হরিবিঞুঃ, হরে! কদ্রঃ, বিরিঞে| ব্রহ্ম, আদিশবেন ইন্দ্রাদয়ঃ 

সংগৃহৃত্ে । তে চ অধিকারপুক্ুযাঃ প্রপঞ্চান্তঃপাতিনঃ। তৈর্মন্কাধ্যত্বং প্রপঞ্চ- 

*+.১১ লোক । 
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জনয়িজ্যাঃ ভগবত্যাঃ যুক্তমেবেত্যুক্তম্ “অতম্থামারাধ্যাম্্” ইতি, ন তু আরোপ- 

স্ততিরিতি ধ্যেরম্। 'মন্ব। _নিগম! ব। আদিশব্দেন সংগৃহান্তে, নিগমসেব্ত্বাৎ 

ভগবতাযাঃ। ততুক্ত্রত্র পআুতীনাং মুদ্ধীন:* * ইত্যাদ স্ফোর্য্যতে । বিরিঞ- 

শবঃ অকারাস্তঃ। অপিশব্দং কথংশব্ডার্থমুপন্করোতি | প্রণস্তং ননন্বর্তূম্। প্রশবঃ 

কার়িকং বাচিকং মানসিকং ভ্রিবিধং নমস্কারমাহ। স্তোতুং বা, কেবলং স্তৃতিমাত্রমপি 

কর্তং €বতি। অকৃতপুণ্য;সপূর্বজন্মাজিতপুণ্যনিচঘঃ কৃতপুণাঃ, তদন্তঃ অকৃত- 
পুণ্যঃ। প্রভবতি ঈষ্টে শক্তঃ। 

অত্রেখং পদয্ঘোজলা-_হে ভগবতি, শিবে! দেব: শক্ত! যুক্তে৷ ভবতি রী, তদ৷ 

প্রভবিতুং শক্তঃ | এবং ন চেৎ, ম্পন্দিতুমপি কুশলে। ন খলু। অঃ হরিহরবিরিঞাদি- 

ভিরপি অধরাধ্যাং ত্বাম অক্কতপুণাঃ প্রণন্থং স্তোতুং বা কথং প্রভবতি ॥ ১ ॥ 

তলঙ্গীপ্রল্পক্কত্ড ব্যান্যান্স 'র্পানুা্গ ।-শিব নির্বিশেষ 
বর্ষ, নিরাকার, সর্বব্যাপক, তিনি শক্তি অর্থাৎ মায়াধুক্ত হুইয়া ঈশ্বর__ 

ষ্িস্থিতিসংহারকর্তী হরেন, নতুবা পক্তিরহিত হইলে তিনি স্পনানেও 

অসমর্থ; [ আকাশতুলা নিরাকার সব্বব্যাপকের স্পন্দনাদি ক্রিয়া হইতে পারে 

না।] এই অংশের আগমসম্মত অর্থ এই, 

শিব-_-উর্ধমুখ চারিটি ত্রিকোণ রেখা১--শক্কি অধোমুখ পাচটি ভ্রিকোণ রেখা- 

সহ মিলিত হইলে অর্থাৎ শিব-শক্তিমর শ্রীচক্র হইলে, তাহা হইতে ্ৃষ্িস্থিতি- 

হারকার্ধ্য সম্পন্ন হয়। (কেবল শিব হইতে হয় না, ইহা ব্যাখা! ১১ 

শ্লোকে বিস্তৃতভাবে হইবে ।) কেবল শিব স্পন্দনেও অশক্ত। (হে ভগবতি ) 

অতএব তোমাকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক নমস্কার করিতে অথবা স্তব করিতে 

প্রাক্তন পুণাহীন (মাদ্রশ ) বাক্তির সামর্থ্য কিরূপে হইতে পারে ? 
অচ্যুতানম্দ-টীক। (ও নমঃ শিবার়। নত্বা পিত্রোঃ পদাস্তোজং 

ব্যাথ্যানং ক্রিয়তে ময়া। আনন্লহরীস্তোত্রস্তাচ্যুতানন্দশর্শণ! ॥ কদাচিস্তগবতা 

শঙ্করাচার্যেণ শঙ্করমূত্িনাপি বিবিধশাস্থান্থশীলনতয়। “দর্বং বৈ পরং ব্রন্ষেতি' 
মতমাশ্রিত্য হবেরগ্যদেবং ন জান ইত্যন্ুশাসত। প্রতাক্ষীভূতয়। শক্ত্যান্থগৃহীতেন তন্তা 

এব প্রাধান্মগ্ুভবত। স্তোব্রমারন্ধম্। শিব ইতি। শিবে। ব্রহ্মস্বরূপঃ যদি ইচ্ছাজ্ঞান- 

ক্রিয়াদিশক্ত্য। যুক্তে। ভবতি, তদা! গ্রভবিতুং অধিকর্ত,ং শক্তঃ ) ন চেদেবং ম্পন্দিতুং 
চলিতুমপি ন সমর্থঃ। অতো! হেতোন্থাং প্রণস্তং স্তোতুং ঝ৷ অকৃতপুণ্যে। জনঃ কথং 

প্রভবতি? প্রাক্তনপুণ্যং বিনা স্ততিনত্যাদিকং ন সম্পদ্ভত ইত্যর্থঃ। ত্বাং কিস্ততাম্? 

* ৮৪ শ্লোকত। 
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ইরিহরবিরিঞ্যাদিভিঃ সেব্যাম্। বস্ততস্ত হষ্ট্যাদীনাং শক্তিঃ কারণম্। তহ্ক্তং 

নীতায়াম্, -”অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা দেবানামীশ্বরোহপি সন্। * প্রর্কৃতিং স্বামপিষ্ঠায় 

সম্ভবাম্যাত্বমায়য়। ॥* সারদায়ামপি,__“সচ্চিদাননাঁবিভবাঁৎ সকলীৎ পরমেশ্বরাৎ 

আসীচ্ছক্তিন্ততে৷ নাদে! লাদাদ্বিন্দুসমুস্তবঃ ॥৮ তত্র সকলাদিতি কলাধুক্তশক্তিমত 
ইত্যর্থঃ। বামকেশ্বরতন্ত্রেহপি,_-“পরোহপি শক্কিরহিতঃ শক্তঃ কর্তূং ন কিঞ্চন। 

শক্তত্ত পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো ভবেদ্যদি ॥* অত্র মন্্রমপুাদ্ধরতি। 'শিবে! 
হস্কারঃ বদি শক্ত্যা সঃকারেণ যুক্তে! ভবতি তদা প্রভবিতুং সমস্ততন্ত্াণামাদি- 

ভবিতুং শর: | হংগমন্ত্রঃ দোহহঞ্চ । অথব| শিংঃ কাদিক্ষকারপধ্যস্তবর্সূহঃ | 

শক্তি; যোড়শম্বরাঃ | তয়া যুক্তে! যদি ভবতি তদা বেদাদিকং ্পর্লীকর্ত,ং 

শক্তো ভবতি; নচেৎ স্পন্দিতুং উচ্চারণবিষরীভবিতুমপি ' ন “কুশল: 

তছুক্তং সারদায়াম্-ণবিনা স্বরৈস্ত নান্েষাং জায়তে বাক্তিরঞ্রস। । শিব- 

শক্তিময়াস্তত্মাদৃবর্ণ। প্রোক্তা মনীষিভিঃ ॥* বাখ্যানঞ্চ__শিবশবন্দ ইকারেণ যুজ্তশ্চেৎ 
ঈশ্বরবাচকঃ, অন্যথ|। শব ইতি শবচ্ছলঃ। তন্থে দৃষ্টং যথ!,__"সঃকারেণ বহির্যাতি 
ংকারেণ বিশেং পুনঃ | হংসো হংস ইনং মন্ত্র জীবে! জপতি সর্বদা ॥৮ অথব! 

বাং কিম্তূতাম্? -প্রণবাদিবেদমন্ত্রেরারাধ্যাম্। প্রণবস্ত হরিহ্রবিক্িষ্চিবাচকৈঃ 

অকার-উকার-মকারবাচকৈঃ। তথা চ গোরক্ষসংহিতায়াম্--"অকারে। হরি- 

রিত্যাুরুকারে। হর উচ্যতে | মকারে! ব্রহ্মণঃ সংজ্ঞ। জায়তে প্রণবস্ত তৈঃ॥ ১॥ 

অন্ম্বাচ্গ ।-হে মাতঃ! শিব বদি শত্তিযুক্ত হয়েন, "তাহ! হইলেই 

তিনি প্রভাবশালী হইয়৷ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি সমুদয় কাধ্য সম্পয় করিতে 

সমর্থ হয়েন; অন্যথ! তিনি স্বর্ং স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয়েন না । এই হেতু 

জগতের স্থষ্টি, স্থিতি ও সংহারাদি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্ধা, বিষু) মহেশ্বর এবং 

অগ্ঠান্ত দেবতা লকলেই তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন; ঈদৃশী অবস্থায় 

মুদুশ অকৃতপুণ্য ব্যক্তি কিরূপে তোমাকে প্রণাম করিতে অথবা তোমার স্তব 

করিতে সমর্থ হইবে ? ১ ॥ 

ভাুপর্ব্য (পরমহংদ পরিব্রাজকাচারধ্য ভগবান্ শঙ্করাচাধ্য বিবিধ 

শান্ত্ান্থশীলন দ্বারা “সনস্তই পরমন্রন্গ* এইরূপ মতের বশবর্তী হইয়! একমাত্র 
ব্রন্মেরই আরাধনা! করিতেন; “হরি (ব্রহ্ম) ভিন্ন দেবতা জানি না” এরূপ 

উপদেশও 'কদিয়াছিলেন | শক্তি মানিতেন না। পরে প্রত্যক্ষরূপে শক্কির 

প্রভাব অন্ুন্ভব করিয়া! শক্তিলাভ-প্রত্যাশা শক্তিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত 

এই আনদালহরী স্তব করিতে আরস্ত করিলেন। 
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কিন্তু ব্রহ্বক্তি-স্বীকার শারীরক ভাষো থাকায় তাহার সহিত ও আচার্ধ্যের 

দিগবিজয়কালে শক্তিপূজার শ্রোত ব্যবস্থা -গ্রবর্তন, শ্্রীচক্রস্থাপন প্রভৃতির 
সহিত এই প্রবাদ্রের সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে, বলিতে হয়, শীরীরক ভাষা- 

রচনাদির পূর্বে শঙ্করাচার্যের এরূপ ভাব ছিল ও ফলতঃ পঞ্চোপাসকগণ উপান্তে 
যেরূপ দৃষ্টি করিবেন, তংশিক্ষা প্রদর্শন ভগবান্ শঙ্কর করিয়! গিয়াছেন, নান! 

দেবত্বকৃত স্ততির স্তায় দেবীস্তরতিও অনেক আছে, আনন্দলহরী তন্মধ্যে অন্যতম | 
এই অনন্দলহরীর মাধবাচার্ধ্য-সম্মত নাম “সৌন্দর্ধ্যলহরীঃ | 

অথবা! শিবশ্বব্ষে ককারাদি বাঞ্জনবর্ণ। শক্তিশব্ে অকারাদি স্বরবর্ণ শিব যদি 

শক্তিযুক্ত হরেন, অর্থাৎ বাঞ্জনবর্ণ যদি স্বরবর্ণের সহিত মিলিত হয়) তাহা হইলেই 
বেদ প্রভৃতি বাচ্ত করিতে পারে; অন্যথ! (স্বরবর্ণ-যুক্ত না হইলে ) ব্ঞ্জনবর্ণ 

স্পন্দিত অর্থাৎ উচ্চারিতই হয় না । অথব! শিবশবে' ইকার যোগ না থাকিলে শব হয়, 

শবে ইকার যুক্ত থাকিলে ঈশ্বরবাচক হইয়! থাকে । কিংবা! শিবশবে হং, শক্তি শবে 

সঃ। শিব শক্তিযুক্ত হইলে অর্থাং হংসঃ এই বর্ণদ্ধয় একত্র মিলিত হইলে তস্ত্োক্ত 
প্রধান মন্ত্র হইয়া থাকে | জীব নিশ্বীসপ্রশ্বান দ্বারা সর্বদা এই মন্ত্র জপ করিতেছে। 

নিশ্বাস আরুর্ধণে হং, নিশ্বাস-পরিত্যাগে সঃ উচ্চারিত হয়। ইহার নাম অজপা 

মন্ত্র। অথবা হে মাত; ! ভূমি ৬, প্রভৃতি বেদবাকা দ্বারা আরাধ্যা। প্রণব 

হরি-হর-বিরিঞ্চ-বাচক অর্থাৎ অকার-উকার-মকার-বাচক। প্রণবে যেরূপ ব্রহ্ধা, 

বিষণ, মহেশ্বর, এই তিন দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেইরূপ এ তিন দেবতাতেও 

ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি, এই শক্তিত্রয় অবস্থিত রহিয়ীছৈন । অর্থাৎ 

ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মাতে অবস্থিতি করত স্থষ্টি করিতেছেন ; জ্ঞানশক্তি বিষুণতে 

অধিষ্ঠান-পূর্বক পালনে প্রবৃত্ত হইতেছেন$ ইচ্ছাশক্তি মহেশ্বরে অধিষ্ঠান 

করিয়া সংহার করিতেছেন ? ব্রহ্ধাবিষু-মহেশ্বরের সামর্থোর'তুমিই মূল 1 ১॥ 

' তনীয়াংসং পাংশুং তব চরণপন্কেরুহভবং, 

বিরিঞ্িিঃ সঞ্চিন্থন্ বিরচয়তি লোকানবিকলমৃ। 

বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহজেণ শিরসা 
হয়ঃ সংক্ষুদ্যৈনং % ভজতি ভসিতোদ্ধুলনবিবিধম্ ॥২। 

তক্গমীণ্থল-ডীন্। | তনীয়াংদং অতিস্থপ্ং পাংনং রজঃকণং তব 
ভবত্যাঃ দেব্যাঃ চরণপন্কেরুহভবং চরণ পঞ্ষেরহে ইব তাভ্যাং ভবং বিরিঞ্চিঃ 

0... * সঙ্গুত্যৈনমিতি কচিৎ পাঠ:। 
১ম-_-৩৩ 
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রন্ধা-_বিরিঞ্িশবদ ইকারাস্তঃ, পবিরিষঞ্িশ্চ. বিরিঞ্চনঃ* ইতি অমন্বকোষে অভি- 
ধানাৎ, ( দঞ্চিন্বন্) সংপাদয়ন্, ভাতীকুর্বন্িত্যর্থ% বিরচয়তি বিবিধান্ করোতিঃ 

লোকান্ লোক্যন্ত ইতি লোকাঃ স্থাবরজনগমাত্মক প্রপঞ্চঃ ইত্যর্থ;: তান্। যন্থ 
উর্ধীলৌকাঃ সপ্ত ভূরাদরঃ, অধোলোকাঃ সপ্ত অতলাদয়ঃ, এবং চতুর্দশলোকান্। 
অবিকলং পরম্পরাসংকীর্ণ যথা ভবতি তথা । যদ্ব/-_যাবতপ্রলয়মেষাং বৈকল্যং 
যথ। ন ভবতি তথা, ব্হতি প্রাপয়তি রক্ষতি, এনং পাংস্কণং চতুর্দশ- 

লোকাত্মকতয়৷ অবস্থিতম। শৌরিঃ শুরস্ত যদোরপতাং শৌরিঃ বলভদ্রঃ, তেন 
শেষে! লক্ষাতে, শেষাবতারত্বাৎ বলভ্রস্ত। যদ্বা_শৃণাতি হিনস্তি দশতীতি শৌরিঃ 
সর্পরাজঃ, শেষ ইতি যাবং। যদ্বা-__শৌরিঃ বিষুঃ। তথোক্তং চতুশেত্যাম্_- 

শিশুমারাত্মন! বিষুঃ সপ্তলোকানধঃ স্থিতান্। 

দখে শেষতয়৷ লোকান্ ভূরাদীনৃদ্ধতঃ স্থিতান্ ॥ 
ইতি। শেষপক্ষেপি শেষ এব বিষুঃ, রক্ষণে বিষোরেবাধিকারাৎ। 'কথ- 

মপি কথংচিৎ সহ্ম্রেণ শিরসাম।' হরঃ অন্তকালে প্রপঞ্চং হরতীতি হর; 

সংক্ষু্ত সম্যক মদযিত্া এনং চতুর্দশভূখনাত্মকতয়। অবস্থিতং পাদরজঃকণং, 
ভজতি মেবতে, উপদিহতীত্যর্থঃ। ভদিতোদ্ধংলনবিধিং ভগিতেন বহ্দ্ধংললং 

উপদেহনং অঙ্গরীগ করণং, তন্ত বিধিঃ অনুষ্ঠানং, তং তথোক্তম্। 
অন্রেখং পদযৌজনা--হে ভগবতি, বিরিঞ্িঃ তব চর্ণপঞ্চেরুহভবং তনীয়াংমং 

পাংস্থং সংচিন্বন লোকান্ অবিকলং বিরচয়তি। হে ভগবতি, শৌরিরেনং শিরসাং 

সহশ্রেণ কথমি। বহতি। হে ভগবতি, এনং সংক্ষৃপ্ত হর ভনিতোদ্ধ/লনবিধিং 

ভজতি। 

অরং ভাখঃ-_রহ্মবিষ্ণমহেশ্বরাণাং প্রপঞ্চবিষরস্থপিস্থিতিলরক গৃঁ্ং ভগবত্যাঃ 

পদাজবেণুমহিমায়ত্মিতি ॥ ২ ॥ 

হনক্ীপ্বল্র-টীক্ষাল্ল র্পীনুন্লাচ্গ | পরমাণু হইতে ভূরাদি লৌক- 
শুষ্ি) উহ গ্রসিদ্ধই আছে।__হে নীতঃ সে পরমাণু তোমারই চরণরজঃকণ|। ব্রহ্ম! 

তাহাই সঞ্চর করিয়া অব্যাহতভাবে চতুর্দশ লোক স্গ্টি করিয়াছেন, বিষুঃ 

অনন্তরূপে সহ মস্তক দ্বারা--লোকরূপে পরিণত সেই পাদপল্পরেণ কোন 

প্রকারে রক্ষা করিতেছেন। আর হর অন্তকালে তাহাকে চূর্ণ করিয়া তদ্ধার! 

জন্ম মাখিবার কার্ধয সম্পর করেন ॥ ২॥ 

ৃ -টীক্11- দেব্যাশ্চরণরেণুনাং মহিমানমাই তনীয়াং- 
লমিতি। হে দাতন্তব পাদপন্মতবম্ -অলততরং পাংুং ধূলিং ব্র্ধ! রাণীকুর্বন্ 
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্বচছন্দং লোকান্ স্থজতি। তব মতিয়া তনীয়সৌহপি বহুণীকরণপামর্ধ্যমিতি 

ভাৰঃ। এনং চরণরেণুং জগত্বেন সম্পন্নমপরিমেয়পরাক্রমৌহপি নারায়ণঃ 

অনস্তরূপেখ কট্টস্ৃষ্্যা সহম্রেণ শিরপাং বহতি। তলীর়সোইপি এবস্ভ্তং 

গরীরম্বমিতি ভাবঃ। হর এনং অন্তকালে শ্বতেজস৷ , দগ্ধং সংক্ষুদ্য চূর্ণাকৃত্য 
বিভৃতিত্রক্ষণবিধিং ভদ্মলেপনবিধিং ভজতি। তদাত্মকত্বাৎ ভন্মনি পুলস্তনীয়ত্বমিতি 
ভাব*। তব পাদরেণবঃ স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়ানাং হেতব ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। 

অত্র ভূতশুদ্ধিবীজান্যাদ্ধরস্তি) তনীয়াংসংশব্দাৎ যংকারঃ। চরণশব্দাদ্রেফঃ | 
পাংগুশব্াৎ ৰিন্দুঃ | অবিকলং-শব্দাৎ লঙ্কারঃ। ভবংশব্দাৎ ব্কারপ্্রী এতেন 

যং রং লং বং ইতি ভূতগশুদ্ধিবীজচতুষ্টযম্ ॥ ২॥ 

তক্মুন্বাঞ্্ ।-_জননি ! ব্রহ্ম! তোমার পাদপন্ুস্থিত অল্পমাত্র ধুলি সংগ্রহ 

করিয়। ( অর্থাৎ পরমাণু লইয়া ) তদ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চ নিশ্মাণ করিয়াছেন। 

পরে বিষ অনস্তরূপে সহস্র মস্তক ছারা ত্বদীক় ( পাদপন্ম-পরাগবিনির্্মিত) সেই 
জগৎ ধারণ করিতেছেন। প্রনরূকালে হর স্বীয় তেজ্জোদ্বার৷ এই জগৎ (দগ্ধ ও 

ভম্মবশিষ্ট ) বিচুণিত করিয়া! নিজ অঙ্গে সেই ভন্্ম লেপন করিয়। থাকেন ॥ ২॥ 

জাুপম্্য ।-ইহার রা এই যে, ভগবতীর স্বল্পমাত্র চরণরেণুই স্থষ্টি, 

স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ । এই শ্লোক ছারা টীকাকার অছ্যুতানন্দ ভৃতশুদ্ধির 
বীজচতুইটয় উদ্ধত করির্লাছেন, যথ।--তনীক্লাংপং শব্দে ষং, চরণশবে রং, পাংশুশবে 

বিন্দু, অবিকলং শব্ষে লংঃ ভবং শব্দে বং। ইহা দ্বার যং রং লং বং এই 
বীজচতুষ্টয় উদ্ধত হইল ॥ ২ ॥ 

অবিদ্যানা মন্তত্তিমির-মিহিরোদ্দীপ-নগরী, * 

জড়ানাং চৈতন্য-স্তবক-মকরন্দ-ক্রাতি-শির! | ণ' 

দরিদ্রোণাং চিন্তামণিগুণনিকা৷ জন্মজলধো, 

নিমগ্লানাং দংষ্ট। মুররিপুবরাহস্ত ভবতী পট ॥ ৩ ॥ 
*নঙ্গঘীঞ্খল্র-ভীক্চা (-তমেব পাংস্ং প্রস্তোতি-_এষঃ পাংস্থঃ অবিস্কানাং 

অবিস্ভাবিষ্টচিত্তানাং অজ্ঞানিন। মিত্যর্থ:, ন তু অবিস্তমানবিদ্ভানাম্, অবিষ্ভায়াঃ ভাবরূপ- 
স্বাং। অর্শ আদিত্বাৎ অচ-প্রত্যযঃ। অবিস্তাবস্তঃ অবিস্তা ইতি। যদ্বা-_অবি্তাবিষ্টচিত্তা 
অপি উপচারেণ অবিস্তা ইতি। তেষাং অস্তস্তিমিরমিহ্রত্বীপনগরী-__অন্তন্তিমিরং 

* মিহিরতবীপনগরীতি লক্ষ্মীধরলন্মতঃ পাঠ: . 
1 ঝরীতি লক্মমীধরসম্্ত; প1। 
1 ভবতি ইতি লক্মীধরসশ্াত: পাঠ: | 



২৬০ শস্করা চার্যয-গ্রন্থমাল! 

অন্তস্থিতাজ্ঞানম্। অজ্ঞানস্ত তিমিবত্বারোপণম্ আবরকত্বসাম্যাৎ-__ধথ| বাহৃপদার্থা- 
নাবৃণোতি তমঃ, তথা আস্তরপদার্থম্ আত্মানম্ আবুণোতি অবিস্তা। তন্ত তিমিরম্ত 
মিহির-্বীপনগন্ী, মিহিরস্ত স্থধ্যস্ত ছ্বীপঃ সমুদ্রমধো উদয়প্রদেশঃ, তত্র নগরীপত্তনং 

বাসগৃহমিতি যাবৎ। জড়ানাং মন্দানাং দুর্মেধসাং, চৈতন্তন্তবকমকরম্মক্রতিঝরী 

 চেতনৈব চৈভন্তম, স্বার্থে ব্যঞ্জ চেতনা নাম আত্মগতপদার্থপ্রবৌধকারিণী চিত্ত- 
বিস্তাররূপা কাচন শক্তিঃ, তদেব ম্তবকঃ কর্পবৃক্ষগুচ্ছঃ তস্ত মকরন্?ঃ পুষ্পরসঃ, 

তম্ত ক্রতিঃ অবণং নিষ্যন্দঃ তন্ত ঝারী প্রবাহঃ। দরিদ্রাণাং দীনানাং চিস্তামণিগুণ- 

নিক! চি্জণেঃ রত্ববিশেষন্ত গুণনিকা গুণনা আম্েডনং, সমূহ ইতি যাঁবৎ। 
জন্মজলধৌ জন্মৈব সংসার এব জলধিঃ সমুদ্রঃ-_-দংসারে সমুদ্রত্বারোপণং অপারত্ব- 
সাম্যাং_ভত্র নিমগ্লানাং নিতরাম্ উন্মজ্জনরাহিত্যেন মগ্রানাং দংঘ্ী-_এপষ্টম্-_ 
মুররিপুবরাহস্ত, মুরো নাম দৈত্যঃ, তন্ত বিপুং বিষুঃ অয়ং মুররিপুশববঃ বিশেষণ- 
বাচ্যপি বিশেষাং বিষ্ণমেব কথয়তি, শবস্বভাবাৎ ; ন চাত্র পক্কজাদিপদবৎ শক্তি- 

সংকোচঃ, প্রব্বাচকত্বাদন্তেতি--স এব বরাহঃ তন্ত বরাহঃ অবতারবিশেষঃ, তশ্থ 

তথোক্তম্ত ভবতি বর্ততে। 

অত্রেখং পদযোজনা--হে ভগবতি, তব পাদাজরেণুঃ এষঃ অবিস্তানাং অন্তস্তিমির- 

মিহ্রদ্বীপনগরী, জড়ানাং চৈতন্তস্তবকমকরন্দক্রুতিঝরী, দরিদ্রাণাং চিন্তামণি- 
গুণনিক1, জন্মজলধো নিমগ্রানাং মুররিপুবরাহস্ত দংঘ্্ী ভবতি | 

অত্র পরিপামলঙ্কারঃ, আরোপ্যমাণস্ত আরোপণবিষগাজ্মতয়া স্থিতেঃ | তথাচ 

মঙ্খকনুত্রম_-“আরোপ্যমাণস্ত প্রকৃতোপযোগিত্বে « রণাম:* ইতি। অস্তার্থ: 

--আরোপ্যনাণস্ত প্রকৃতোপযোগিত্বং আরোপবিষগ্নাত্মতয়া স্থিতিনিবন্ধনমেবেতি 
ফলাভিপ্রায়েণোক্তমিতি । যদ্বা__উল্লেখালঙ্কারঃ, নগর্ধ্যাদিরূপেণ পাংসোরুল্লেখনাৎ | 
রূপকং ঝা ভবতৃ-_প্রক্কতোপযোগে! ন বিবক্ষ্যত ইতি ॥ ৩ ॥ 

৬ তলঙ্গগী-সন্যবাল ।--ভগবতি ! আপনার চরণরেণু অবিস্যাগ্রস্ত মানব- 
গণের আস্তরিক অন্ধকারের পক্ষে হুর্ষ্যোদয়-দ্বীপনগরী তুল্য, অজ্ঞাদিগের চৈতস্ত- 
কল্সবৃক্ষের কু্ুম-মকরনাক্ষরণ নিঝরন্বরূপ, দরিব্রগণের চিস্তামণিহারন্বরূপ এবং 
সংসারসাগরনিমগ্রদিগের পক্ষে বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর দত্তন্বকূপ হইতেছেন। 
ভাবার্থ এই যে, বেদে আছে, সুর্য জল হইতে উখ্িত হরেন, কবি তাদন্ুগারে 
কল্পনা! করিলেন, সমুদ্রস্থ এক তেজোময় দ্বীপের নগরীতে হুর্য্যের রখ, নে নগরীতে 
অন্ধকারের একেবারেই সম্পর্ক নাই। ভগর্তীর চরণরেণুও সেইক্বপ, সেই রেণু, 
বন্ধ বখায় ঘটে, তথায় অন্তরের অন্ধকার-_অজ্তান থাকিতেই পারে না ॥ ৩॥ 



শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা ২৬১ 

অচ্যুতানন্দ্ক্ুত-টীবচ ।-_-ভক্তেুকল্পামাহ অবিস্তা ইতি। 
অবিস্তানামজ্ঞানিনাং যদন্ত্তিমিরং অহঙ্কাররূপং তত্র রবিপ্রকাশনগরী 

দ্বাদশাদিত্যোদয়স্থলক্ষপা নগরীত্যর্থ শ্রীভগবতী। ভগবত্যা অনুকল্পা 

চেৎ মুর্খোইপি প্রসন্নচেত৷ ভবতীত্যর্থঃ। মিহিরোন্দীপনকরীতি কচিৎ পাঠঃ। 

তত্র ব্রবিপ্রকাশনকরী ত্বমিতার্থঃ। জড়ানাং  কর্তব্যা কর্তব্যবিমূড়ানাং 
নানাক্জাংতীযজ্ঞানরূপং যত পুষ্পগুচ্ছং তত্র মকরন্দক্রতিশির! । অগ্ঃ- 

প্রবোধমধুত্রবাণাং সম্পাদগ়িত্রী হৃ জড়ানামপি ধিশিষ্টজ্ঞানদাত্রী ত্বম্ ইত্ার্থঃ |, 

দরিদ্রাণাং চিন্তাৰণি: অতীষ্টকলদে! মণিবিশেষঃ। তন্ত গুণনিক1 গু্্ীরূপ তং 

দরিদ্রাণাং সম্বন্ধে দাঁনশক্তিরূপ। তং যয় দারিজ্যভগ্জনং ভবতি সা ত্বমিত্যর্থঃ। তথ। 

ংারসমুদ্রগ্নানাগ পৃথিব্াদ্ধারকম্ত বরাহরূপন্ত বিষ্টোর্দন্তরূপ। ভবতী | বিষয় 

ব্যাপারিণামপি মোঙ্ষদাত্রীত্যর্থ:। অত্র প্রকাশক-বোধক-দারিদ্বিধারণ-সংসার- 

তারণ-বীজান্থাদ্ধরন্তি। চৈতন্তশব্ধাদৈকারঃ | জড়ানাংশব্াদৃবিন্বুঃ | , মিহির- 

শব্ধাৎ হকাররেফৌ। ন্গরীশন্দাদীকারঃ | অবিগ্ভানাং-শব্দাদ্বিন্দুঃ । এতেন এং 
হীং ইতি বীজদ্বয়ং প্রকাশকং বোধকঞ্চ। বরাহশব্বাৎ বকাররেফৌ। জলধো- 

শব্দাদৌকারঃ | নিমগ্লানাং শবাৎ বিন্দুঃ | অবিগ্ানাংশব্বাং বকারম্। তিমির- 

শবাদ্রেফ:। ভবতীশবাদীকারঃ। দংষ্রাশবাদ্বিদুঃ। এতেন ত্রৌং ব্রীং ইতি 
বীজদ্বয়ং দারিদ্র্যদারণং সংসারতারণঞ্চ ॥ ৩ ॥ 

অসন্পুব্বাঙ্গ ।__মাতঃ ! অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণস্থ অহঙ্কার- 
রূপ গাঢ় অন্ধকার দূর করিতে তুমি দ্বাদশাদিত্যেরর উদয়লগরীন্থরীপা, নির্কোধ- 

দিগের জ্ঞান-কুন্থ্ম-স্তবক-মকরন্দ-ক্ষরণে তুমিই শিরা-স্বরূপা, অর্থাৎ তুমি নির্বোধ 
বাক্তিদিগকেও বিশিষ্ট জ্ঞান প্রদান করিয়া থাক। তুমি দরি্ত্ এ অভীট্- 

ফলপ্রদ চ্রিস্তামণিশক্তি এবং সংসারসাগরনিমগ্নগণের উদ্ধারে বরাহরূপী বিষ্ণুর দংস্্ী- 
স্বরূপ, অর্থাৎ উদ্ধারবর্তী ॥ ৩ ॥ 

তাহপর্থ্য ।-এই শ্লোক-ছবারা অচাতানন্দ টাকাকার প্রকাশক, বোধকঃ 
দারিদ্রানাশক ও সংসারভারক, এই বীজচতুষ্টঘ উদ্ধত করিতেছেন; চৈতন্য শবে 

এঁকার,জড়ানাং শবে বিন্দু, মিহির শে হকার ও রেফ, নগরী শব্দে ঈকার, 

অবিস্তানাং শবে বিদ্দু। ইহা দ্বার! এং হীং এই প্রকাশক ও বৌধক বীজদ্য় উদ্ধৃত 
হইল। নাহ শবে বকার ও রেফ, জলধৌ শবে গুঁকার, নিমগ্লানাং শবে বিন্দু, 

অবিস্ভানাং শবে বকার, তিমির শবে রেফ, ভবতী শবে ঈকার, দং্রা শবে বিন্দু। 
ইহা। ঘার। বৌ” ব্রী' এই বীজন্বয় উদ্ধৃত হুইল । উক্ত বীজ দারিক্্যনাশক ও 
সংসারতারক ॥ ৩ ॥ 



২৬২ শঙ্বরো চার্যয-গ্রস্থমালা 

তবদদন্যঃ পাণিভ্যামভয়বরদে! দৈবতগণ- 

স্তূুমেক! নৈবাসি প্রকটিতবরাভীত্যভিনয় 
ভয়াৎ ত্রাতুং দাঁতুং ফলমপি চ বাঞ্াসমধিকং, 

শরণ্যে লোকানাং তব হি চরণাঁবেব নিপুণৌ ॥ ৪ ॥ 

* তনক্সানীতবলপ-ভীন্গ1 __ত্বৎ ভবত্যাঃ সকাশাৎ অন্তঃ ইতরঃ পাণিভ্যাং 

. ইস্তাভ্যাং অভয়বরদঃ অভয়ং ভয়রাহিতাং, ভয়াভ্রাণমিতি যাবৎ, বরঃ 

ইষ্ার্ঘ, (্তৌ দদাতীতি অভযবরদঃ, একেন হস্তেন অভয়দঃ, অন্তেন বরদ 

ইত্যর্থঃ| দৈবতগণঃ দেবতা এব দৈবতানি। বিনয়াদিত্বাৎ স্বার্থে অণ, 

“্থার্থিকাঃ প্রতায়াঃ  প্ররুতিতো লিঙ্গবচনান্যতিবর্তস্তে*, যথা চেতনৈব 

চৈতগ্তমিতি। তেষাং গণঃ ইজ্জাদয়ঃ আদিত্যাদয়শ্চ গণদেবতাঃ| ত্বং 

ভবর্তী এক! মুখা, একসংখাসংখোয়া বা, নৈবাসি ন ভবস্তেব। প্রকটিতঃ 

প্রকাশিতঃ, পহস্তাভযাং” ইতি শেষ, বরঃ ইঠ্টার্থু, অভীতিঃ অভয়ং ভয়াৎ ত্রাণং, 

তয়োরভিনয়ঃ অভিবাঞ্জনং বস্তা; লা তথোত্তা | হস্তাভ্যাম্ অভয়বর প্রদানং সর্ধ- 
, দৈবতসাধার্ণমিতি সর্বষাম্ অনাধারণম্ অভয়বর প্রদানপ্রকারমাহ-_ভঙ়্াৎ ত্রাত্ুং 

সংসারাদ্রক্ষিতুং দাতুং ফলং বাগ্ছিতার্থান্ুরূপম্ঃ অপি চঃ সমুচ্চয়ে, বাঞ্চাপমধিকং 

বাঞধন্তাঃ কামুনায়াঃ সম্যগধিকং কামিভার্থার্ধিকমিতার্থঃ। শরণো শরণার্থে 

ল্োকানাং চর্ণহ্বানামূ। তৰ, ভবত্যাঃ। হিশব্বঃ ইতার্থে, ইতি স্চিস্তো- 

্যর্থঃ। চরণৌ পাদৌ। এবকারঃ, অবধারণে নিপুণৌ সমথো। 

অত্রেখং পদ্যোজন!--হে ভগবতি ! লৌকানাং শরণ! ত্বদন্তে। দৈবতগণঃ 

পাণিভ্যামভগবরদ: | এক! ত্বং পাঁণিভযাং প্রকটিতবরাভীতাভিন্নয়া নৈবাসি, হি 
ইীতি সংচিন্ত্য তব চরণাবেৰ ভয়াৎ ত্রাতুং বাঞ্াসমধিক্ং ফলমপি চ দাতুং নিপুণৌ। 
,. আয়ং ভাবঃ-_হস্তাভামভয়বরদানং সর্বমুধারণমিতি” * স্কদ্থা' তৃচ্চরণাবেব 
তাতৃশাভয়বরপ্রদানে ন্বয়মেব ব্যাপৃতৌ। অত্স্তব,ন কর্তব্যং হস্তাভ্যাম্ অভয়বর- 
প্রদানং, প্রয়োজনাভাবাৎ, ধারার লোকৈকশরপনবয তা 
পদ্দেশ ইতি | .*.: 

জন্ত্রবাতিরেকালম্কারঃ স্পঃ)। বাকালিঙ্কঃ কারালিঙ্গালফ্কারোহপি স্পট; 
প্যারা ভাবেন দির ॥ ও ॥ চট এ ্ 

/জাগনী-অ্নজাল্ মা, হস্তহুগল বারা বর ও অজ! “অভিনব 
চুপ এক! তুমিই যে কর, তাছ্ছ! লহে,-তোমা ব্যতীত, দেবতার! হস্তযুগল 
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দ্বার বর ও অভয়মুন্র। ধারণ করিয়া থাকেন, হে শরণ্যে, এই চিত্ত! করিয়া লোক. 
সমূহকে ভয় হইতে রক্ষা, এ আকাঙ্ষার অতিরিক্ত ফলদান করিতে তোমার 

চরণযুগলই নিরত হইয়াছেন । (অপর দেবত৷ হইতে ইহাই আপনার বিশেষত্ব) 18॥ 
ভগবত্য। অন্তঠেবতাভ্যোহনাধারণ্যমাহ তদন্ত ইত্যাদি । হে লোরানাং শরণ্যে 

লোকানাং রক্ষিত্রি। তথাচ,_শরণং গৃহরক্ষিত্রোরিত্যমরঃ। ত্বদন্টো দৈবতগখং 

দৈবতসমূহঃ পাণিভ্যামেব অভিনয়ং কৃত্বা বরাভয়মুদ্রাং ধৃত্বা। বরঞ্চ অভয়ঞ্চ ,দদাতি। 
একা ত্বং তথা ন করোধি। কিনমভৃতা ? প্রকাতব্রাভীত্যভিনয়া প্রকটিতং কফুটং 
বরাতীতিসুদ্রারহিতং বরাভীত্যভিননং বরাভীতিদানং যস্তাঃ। হি যন্মাৎ ভয়াৎ ত্রাতুং 

ঘাগ্চাসমধিকঞ্চ ইষ্টতোংপাধিকং ফলঞ্ দাতুং তব চরণৌ এব নিপুণৌ | উঅন্তেযাং 
হস্তকৃত্যং যদ্বুসাধ্যং, শ্রীমতা। অযত্বেন চবণাভ্যামেব সম্পান্ভত ইতি ধ্বনিঃ। অত্র 

বালামন্ত্রপু্ধরস্তি। দৈবতশব্দাদৈকারঃ | পাণিভ্যাং-শবাদ্- বিন্দুঃ ॥ এতেন এ । 

লোকানাংশব্যাৎ ককারলকারানুস্থারাঃ | বরাভীতাভিনয়েতিশর্ধাদীকারঃ| এতেন 
ক্লী। সনধিকশব্দাৎ সকারঃ। চগণৌ-শব্দাদৌকানঃ ত্বদ্ঠঃশব্বাদ্বিসগঃ | ৪ ॥ 

অন্নুবাল্গ হে লোকশরূণো, হস্তযুগলে অভযুমুদ্া ও বরমু্র। প্রদর্শনাভি- 

নয় তোমা ব্যতীত অপণ দেবতাগণ করিয়া .থাকেন। কেবল" এক তুমিই 

সমপ্রত্যক্ষীকৃত বর ও অক্মদান ক্ষরায়-অন্য দেবতার বর ও অভঙ় মুদ্রার অভিনন- 

কারিণী নহ। যে হেতু তোমার চরণধুগ্ললই ভর ইইতে রক্ষা এবং কামনার 

অধিক ফল দান করিতে সুদক্ষ ॥ ৪ ॥ 7 ্ 

তআতুপম্য ।-এ স্থলে ীকাকার অ্যঙ্ানন্দ বানী মন্ত্র বর কি 
_-দৈবতশবে একার, পাণিভ্যাং শবে রিন্দু। ইহা বারা. এই বীজ উদ্ধত হইল। 

লোকানাং শব্দে ককার, লফষার ও অনুস্বার। «বরাভীত্যতিনযা”শবে কার । 'ইহা 
দ্বারা ক্লী এই বীজ উদ্ধৃত ইইল। সমধিক শব্দে সকার, চরণৌ শবে ওঁকার, 

“বদনা: শবে বিসর্গ । ইহা! ছারা সৌঃ এই বীজ উদ্ধৃত হইল' অর্থাৎ রী" দৌ৮ 
এই বীজত্রদ্ধ ফোগ' করিয়! ত্রিপুরাঁবালাক্জ ন্্রউদ্ত হইল? ৪1 

হরিস্ত্ীমারাধ্য' প্রণতজনসৌতভাগ্যজননীং, 
পুরা নারী ভূত! পুররিপুমপি ক্ষোতর্মনয়ৎ, ]. 

 স্মরোইপি ত্বাং নত্ব রতিনয়নলৈহোন রপুষা, ঁ 

মুনীনামপ্যন্তঃ প্রভবতি ছি মোহায় মহতাম্॥ ৫ ॥. | 
হলগজীক্বন্প-টী্গ। ।__চরিখী বি ত্বাং ভবতীং, চক্ররাপিী” 
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বিস্তান্ধপিনীং চ, আরাধ্য পুজযিতব  জশি্ ধ্যাত্বাচ। অতএব ব্রিপুরসুণদরী- 
্রস্তারভেদেযু একন্ত প্রস্তাবন্ত খষিঃ বিষুঃ | খধিনাম বেদস্থিতো মস্ত যেন দৃষ্ 

সইতি। অত এবাহুঃ প্দর্শনাদৃষিঃ* ইতি । ইয়ং পঞ্চদশাক্ষরী বিদ্যা খগ্বেদে আয়াত 
ণ্চত্বার' ঈং বিভ্রতি ক্ষেময়স্তঃ* * ইত্যাদৌ | ন চ অব ঈংকারত্রয়ং হল্লেখাত্রয়স্তৈৰ 

শ্রতত্বাখ। ইতি বাচ্যম। ষোড়শকলাত্মকম্ত শ্রাবীজন্ত গুরুসম্প্রদায়বশাদিজ্ঞেযস্ত 

স্থিতত্বাৎ চতুর্ণামীংকারাণীং সিদ্ধেঃ মূলবিষ্ায়াঃ বেদস্থিতত্বং সিদ্ধম্। 

, অন্র.কেচিত্ু কুলসময়াচারানভিজ্ঞাঃ “চত্বার ঈং বিভ্রুতি ক্ষেময়ন্তঃ৮ 1 ইত্যাদি 
শরতিবোধিতাশ্্থার ঈংকারাঃ ঈকারেণ সার্ধং হল্লেখাত্ররমিত্যাুঃ। তন্ন, 

ঈকারগ্তত্ংকারত্বোক্তেরযুক্তত্বাৎ, মূলবিদ্যানাঃ যৌড়শবর্ণাত্মকত্বাৎ-_যোড়শ-বর্ণা- 
কত্বং চ যোড়শনিত্যাপ্রক্কতিভূতত্বাং মূলবিগ্তায়াঃ । এতচ্চ “চতুংবষ্ট্য! তন্বৈঃ* 

ইতি “শিবঃ শক্তিঃ কামঃ” & ইতি চ শ্লোকঘয়ব্যাখ্যানাবসরে লিপুণতরমুপপাদয়ি- 
স্যামঃ। কিঞ্চান্ত মস্ত বেদমূলত্বং সংজ্ঞানানুবাকেন ণ *ইয়ং বাবসরা” ॥ ইত্যু- 
বাকেন চ প্রতিপাগ্ভত ইতি বক্ষাতে। 

প্রকতমন্থুপরামঃ__প্রণতুজনসৌভাগ্াযজননীং, প্রকর্ষেণ নতাঃ প্রণতাঃ কানিক- 

বাচিকমানপিকনমস্কারবস্তঃ জনাঃ ভক্তলোকাঃ, তেষাং সৌভাগ্যন্ত জননী প্রসবিত্রী, 

ত্বাং পুরা পূর্ববং নারী কান্ত! তৃত্ব নারীরূপং ধৃত্বা! পুররিপুং প্রিপুরান্তককৃ--অপিশবো! 

জিতেন্ত্িযত্বং সম্ভাবন্পতি_ ক্ষোভং মনোবিকারং অনয়ৎ নয়তিম্ম। “গতি বুদ্ধি” 

ইত্যাদি-হুত্রেণ দ্বিকর্্মকত্বম্। স্মরোহপি মন্মথোহপি। অপিশব; পূর্ববোক্ত-বিষুঃধর্মং 

সমুচ্চিনোতি__য়ণ বিষুরভবন্ন্স্ত খধিঃ, এবং স্মরোহপি। ত্বাং ভবতীং নত্বা: শরণ- 

মুপগমা, শ্রীচক্রং সম্যগভার্চ্য, তন্থুলবিদ্াং সম্যগভ্যন্ত, ততপ্রতাবাপন্নসত্বঃ পলতিনয়ন- 

লেহোন, রতেঃ শ্বপত্ত্যাঃ নুরনাভ্যাং লেহ্বোন লেহনার্থেণ, রতিনয়নৈর-ৃশ্টেনে- 

ত্যর্থঃ। যদ্বা-রতিনাম অতি্ন্দরী; তন্তাঃ নয়নগেঁয়েন ইত্যতিসোন্দর্য্যং কাম- 

দেহস্তেতি। বপুষ! দেহেন। মুশীনাং জিতেন্রিয়াণাম। অপিশবঃ সম্ভাবনায়াম্।' 

সব্তঃ অন্তরঙ্গে চিত্তবৃতৌ | প্রভবতি :সমথঃ | হি প্রসিধৌ। "মোহীয় শবাদি- 

বিষয়বাঞ্চোৎপাদনার । মহতাং মহাত্মনাম্। * 
অন্রেখং পদযোজনা--হে ভগবতি ! প্রণতজনসৌভাগাজননীং ত্বাং হরিরারাধ্য 

পুরা নারী ভূত্বা পুররিপুমপি ক্ষোভমনরৎ। শ্মরোধপি ত্বাংনত্ব। রতিনয়নলেহেন 
ব্পুষ! মহতাং মুলীনামপ্যস্তমোহায় গ্রভবতি হি। 

» ৫18৭8 | 1 ধ ৫818 | , ঠুঙ্লোত১। $ঙ্জে। ৩২। 

পা তৈ,ব্রাঃ ৩/১০১। | ডত, ব্রা) ৩1১৩।১০। 
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পুরা কিল নারাপণঃ স্ত্রীরূপধারী কনকম্বামিনং প্রলোভ্য অবর্ধীৎ |) তাদৃশং 
সত্ীকূপং শল্ভুন! প্রাথথিতঃ সন্ তশ্মৈ দর্শয়িত্বা! তং ব্যামোহয়ামাসেতি কথ! অস্ুসন্ধেয়া । 
মন্মথোহপি সকলমুনিমনঃসংক্ষোভং কুর্বাণঃ প্রবর্ততে | এতচ্চ বামকেম্বর-মহাতন্ত্রে 
চতুঃশত্যাং নিবপিতম্ন. | | 

এতামেব পুরাধ্রাধ্য বিদ্ভাং ন্রৈলোক্যমোছিনীম্ । 
ব্রেলোকাযং মোহয়ামাস কামারিং ভগবান হুরিং ॥ 

কামদেবোহপি দেবেশীং দেবীং ত্রিপুরক্থন্মরীম্ । 

সমটরাধ্যাভবল্লোকে সর্বসৌভাগ্যন্ুন্নরঃ ॥ 

ইতি। অতশ্চ যত্র যত্র রতিমূলকং মনঃসংক্ষোভকরণঃ ভবভি তণ্থগবতী প্রসাদ- 
লত্যমিতি*বক্ত,ং “্কবেরয়মারস্তঃ ॥ ৫ 

তশঙ্গঘী-স্মন্পান্ুব্বাচ্ | _বিষুঃ প্রণতজন-সৌভাগ্যপ্রদায়িনী তোমাকে 

(জ্রীচক্ররূপিণী ও বিগ্যাক্রপ্পিনীকে ) আরাধন! (পুজা, জপ ও ধ্যান)' করিরা১ নারীরূপে 

ত্রিপুরারিকেও-মনোবিকারযুক্ত করিয়াছিলেন, কামদেবও তোমাকে প্রণাম কবিয়া 
রতিনয়নলেহনীয় (কোমল ) শরীরের দ্বারা মুনিদিগেরও মনঃক্ষোভসম্পাদনে 

সমর্থ হইয়াছেন । (বিষুণ এবং কাম শ্রীবিদ্ভার দুইটি পৃথক্ পৃথক মন্ত্রের খষি, 
বিষুদৃষ্টমন্ত্রের বিবরণ খগবেদে আছে, তাহার উল্লেখ টাকাতে এবং পাদটাকাঁর 
স্থাননির্দেশ করা আছে) ॥ ৫ ॥ 

যচ্চপি পূর্বশ্ষিন্ শ্লোকে ভগবতী প্রসাদাসাদিতং মন্মথন্ত প্রাগল্ভ্যমুক্তং, তথাহপি 
মন্মথন্ত অনঙ্গবিদ্ভায়াং মন্মথপ্রস্তারশ্তয খাবিত্বাৎ তদায়ত্তমতি প্রাগল্ভ্যমীহ | 

বুশ চৌক্কা।|- সর্বত্র শ্রীমত্যাশ্চরণারাধনস্ত কারণ- 
তামাহু হরিস্বামিত্যাদি। পুরা হরির্নারায়ণঃ প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং প্রণতানাং 

সৌভাগ্যকরীং ত্বামারাধ্য নারী ভূত্ব! মোহিনীক্মপমাস্থায় পুররিপুমপি যস্ত যোগ- 
বলেন ত্রিপুরং দগ্ধ অর্থাৎ তং মনাযোশীজ্জ্রমপি ক্ষোভং অনয়ৎ অস্থৈর্ধ্যং প্রাপয়ৎ। 

দ তু ভবদ্গুগাজ্জাত ইতি তন্মিন্ ্ষদাচিদেতৎ কার্য) সম্ভাবাতে। অপি তু 
স্মরো যঃ কাঙ্খুকৈঃ স্মরলীর়তাং প্রাপ্তঃ সোহপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেহেন 
বপুষ। স্থিাশ্চক্ষুঃগ্রীতিকরেণ দেহেন অর্থাৎ স্ত্রীবঞপ্তেন শরীরেপাপি মহতাং 
মুনীনাং মননশীলানাং পরাশরপ্রভৃতীনামপ্ি অন্তর্মোহার় মনসোহস্ত্ষ)ার 
প্রভবতি। বদ্বা হে প্রশতজনসৌভাগ্যজননি ! ঈমিতভি চতুর্থবীজাত্মক কাম- 
কলারপাং ধ্যাস্ব। পুক্নস্িপুমপি ক্ষোভমনয়ৎ | ভ্রীমত্যাঃ পৃজায়াঃ প্রথমতঃ দ্বারদেশে 
তিকামদেবৌ *পুজ্যাবিতি তাৎপরধ্যার্থঃ । সাধালিঙ্ধাসনবিস্তামপুাদ্ধরস্তি । হরিশব্দাৎ 

এ ১ম৩৪ 
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হকাররেফৌ, জননীং শব ঈকারান্ম্বারৌ । এতে হী স্মরঃ কামবীজম্। 
লেহ্বেনশববীৎ 'লেকারঃ। বপুঃ- শবদাৎ্বকারঃ। লি শবাদৃবিন্বুঃ। এতেন 
হী রী ব্রেং। ৫॥ 

অন্যুত্রাচ্গ ।-_মাতঃ 1 তুমি প্রণত-জনগণসম্বন্ধে সৌভাগ্যসম্পৎ- প্রদাত্রী | 

বিঞ্ুচ তোমার আরাধন! করত পূর্বকাঙ্গে নারীরূপ ধারণ করিয়া ত্রিপুরারি মহা- 
দেবকেও-বিক্ষোভিত করিয়াছিলেন। তোমার চরণরেখুবলে মদন রতি-য়নের 

অস্থাদলীয় স্বীয় শরীর দ্বার মহা 'মুনিদিগেরও অন্তঃকরণ মোহাভিভূত করিতে 

সমর্থ রা থাকেন ॥ ৫ ॥ 

স্্য।__অথব! হে প্রণথত-জন-সৌভাগ্যজননি । নারায়ণ তোমাকে 

এ এই চতুর্থবীজাত্মিক! কামকলারূপা ধ্যান করিয়! স্বয়ং নারীনপ ধারণ পুর্ব্বক 
দেবদেব মহাদেবকেও বিক্ষুব্ধ কঁরিয়াছিলেন। এই শ্লোকের দ্বিতীয়াদ্ধের তাৎপধা 

এই যে, ভগবতী ব্রিপুরাদেবীর পুজার সময় প্রথমতঃ দ্বারদেশে রতি ও কামদেবের 

পূজা করিতে হইবে। এই স্থলে সাধ্যসিদ্ধাসন-বিদ্া উদ্ধত হইতেছে । যথা-_ 

হরি শব্দে হকার ও রেফ, জননীং শবে ঈকার ও অনুস্বার । ইহা! দ্বারা হ্বীং এই 

বীজ উদ্ধত হইল। ন্মরশব্দে ক্লীং, লেহোন শব্দে লেকার, বপুঃ শব্দে বকার, 

মুনীনাং শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বার হ্ীং ্ লীং বং এই বীজত্রয় উদ্ধৃত হইল ॥ ৫ ॥ 

ধনুঃ পৌম্পং মৌব্বী মধুকরমধী পঞ্চ বিশিখা 
বস? সামস্তেো মলয়মরুদায়োধনরথঃ | 

তথাপ্যেকঃ সর্ববং হিমগিরিস্থতে কামপি কৃপা. 

মপাঙ্গান্তে লন্ধা! জগদিদমনঙ্গে! বজয়তে ॥ ৬ ॥ 
তলঙ্গরীপ্বল্র-টীক্কা। ।--অত্র পদ্ে যত্তদোরধ্যাহারঃ। উভয়াধ্যাহারঃ 

সকলকবিসময়সিদ্ধঃ। রঘুবংশে_-“বাগর্থাবিব সংপৃক্কৌ” ইত্যত্র যৌ সংপৃক্তৌ তৌ 

বন্দে ইতি। তথ! “যে নাম কেচিদিহ নঃ.প্রথযস্ত্যবজ্ঞাম্” & ইত্যাদৌ য উৎপৎ. 
স্ততে তং প্রত্যেষ যত্ব ইতি। ধন্ুঃ আয়োধনসাধনং চাপঃ পৌম্পং পুষ্পময়ম। 
পৃষ্পাণামতিশুছুলত্বাৎ ম্পর্শপহত্বাৎ নমনাকর্ষণাদি-_চাপকাধ্যানর্র্বমিতি তাৎপর্যযম্। 
মৌর্বা শিঞ্জিনী মধুকরময়ী মধুকরৈঃ ভ্রমরৈঃ প্রচুরা, ভ্রমরপঙ্ক্ষিনি্িতেতার্থর। 
পরস্পরাসন্বদ্ধানাং শির্জিনীত্বং ন সঙগচ্ছত ইতি তাৎপধ্যম্। পঞ্চ পঞ্চদংখ্যা- 
ংখোদ্া; বিশিখাঃ বাণাঃ। পঞ্চানাং বিক্ষেপণে তৃফীন্তাব এব শরণমিতি তাঁৎপধ্যম্। 

' মাঙ্সতীমাধবে | 
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কিঞ-_“পঞ্চবিশিখাঃ ইত্যনেন, তহিশিখানাং প্প্রস্থনাত্মকত্বপ্রসিদ্ধেঃ বিশিখ- 
কার্ধ্যকারিত্বাভাব ইতি তাৎপর্য্যম। বসন্ত; কালবিশেষঃ, “ব্সস্তো মধুমীধবৌ” 

ইত্যভিধানাৎ। ল্সামন্তঃ সচিবঃ| তন্ত কালাত্মকত্বাৎ সাচিব্যকারিত্বং ন সঙ্গচ্ছত 

ইতি তাতপরধ্যম্*। মলয়মরুৎ দক্ষিণানিলঃ আয়োধনরথঃ আরোধনত্ত, বুদ্ধ 

সাধনং স্তন্দনঃ। মলয়মরূতে। মলযে স্থিতত্বা ন সার্ধত্রিকত্বম্। সার্ধবত্রিকত্বেংপি ন 

সর্বদ! সন্ভাবঃ, সর্বদা সন্তাবেইপি নীরপ্বীপ্রথকা প্যকারিত্বাভীবঃ ইতি তাতপর্যাম্। 

তথাহপি উত্তপ্রকারে সার্ধজনীনে সিদ্ধেংপি একঃ অসহার়শুরঃ সর্বং সকলং 

প্রপঞ্চম্। হিমগিরিস্থুতে। হ্িমপ্রধানো গিরি হিমগিরিঃ, শাকপার্থিবাহ্রিত্বাৎ সাধু, 

তন্ত সুতা নঙ্দিনী, তশ্যাঃ সমুদ্ধিঃ | কাম্ অনির্বাচ্যাম। অপিশবঃ ঃ উন 

কূপাং অন্ুকম্পুম্। অপাঙ্গাৎ কটাক্ষাৎ তে তব লব্ধ প্রাপা। জগৎ জঙ্গগাঝ্খকং 

লোকং--স্থাবরাত্মকন্তাপ্রসক্তে: | ইদং পরিৃগ্তমানম্। 'অনঙ্গঃ অঙ্গরহিতঃ । অত্র 

সাধকন্তাপি দৌর্ধলাং সথচিতম্। হস্তাভীবাদেব চাঁপাকর্ষণশরসন্ধানে অপ্যসস্তা- 

বিতে। পার্দাভাবাচ্চ রথাদৌ স্থিতিরপ্যসম্তভীবিতা ৷ বত্রনয়নাস্ভভাবাৎ বয়ন্তেল 

মধুনা সার্ধং সম্তভাণসন্নিরীক্ষণসহাসনাদয়ঃ অসম্তাবা। ইতি তাৎপর্যযম্। বিজয়তে 

“ৰিপরাভ্যাং জেঃ” ইত্যাত্মনেপদম্। 

অত্রেখং পদযোজনা-__হে হিমগিরিস্ুতে ! যস্তানঙ্গস্ত ধনু; পৌম্পং, মৌবী 
মধুকরময়ী, বিশিখাঃ পঞ্চ, সামন্তো বসন্তঃ, আয়োপনরথঃ মলয়মরুৎ, তথাপি 

সোইনঙ্গঃ এক তে অপাঙ্গাৎ কামপি কৃপাং লব্ধ সর্বমিদং জগৎ বিজয়তে 

অত্র বিভাবনালঙ্কারঃ, বিজয়সাধনাভাবেহপি বিজয়োতপত্তেঃ।*.“কারণেন বিন! 

কার্য্যোৎপত্তিবিভাবন1” ইতি লক্ষণম্ ॥ ৬ 

লক্ষমীপ্বল্কত-টীকাল্ল মর্পপানুবাচ ।-ধাহার পুষ্পময় ধনু. 

ভ্রমর-নির্পিত জা। (ছিল )) বাণ পাঁচটি মাত্র, সচিব (মন্ত্রী ) বসন্ত, যুদ্ধের বণ 

মূলয়পবন.__অর্থাৎ এ সমন্তভই অকিঞ্চিংকর, দৃঢ়ধন্থুই যুদ্ধোপযুক্ত, কোমল ধন্ট 

নছে, জ্যা ছিলাও খুব দৃঢ় হওয়া আবস্তক, ভ্রমরের ছিলা দৃশত মাত্র পরস্পর জো 
ত নাই, গ্নচটি বাণে কি যুদ্ধ কর! যান, অসংখ্যবাণ আবগ্তক' বসস্ত কালমাত্র- 

জড় পদার্থ সে কি মন্ত্রী হইতে পারে? আর ফুরফুরে হাওয়া কি রথ হইতে পারে, 

এই সব থেলা-ঘরের উপকরণ লইয়াও অলঙ্গ (যাহার হন্তপ্দাদি নাই ) তোমার 

(আরাধনা-ফলে ) কৃপাকটাক্ষ লাভ করিয়! সমস্ত-লোকবিজয়ী ॥ ৬॥ 

-ভীক্কা |--ভ্ীমত্যা অনুকম্পয়! অযোগ্যোহপি মহৎ 

কর্ম সাধয়তীত্যাহ ধস্থুরিত্যাদি। হে হিমগ্িরিন্ুতে ! তে অপাঙ্গাৎ নয়নকোপাৎ 
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কামপি অনির্বচনীয়াং কৃপাং লন্ক্। অনঙ্গোহপি অন্গত্বেংপি কর্্মযোগযত। সুচিত] । 
একোইনহায়ো৷ জগদ্বিজয়তে চরাচরং বলীকরোতি। জগদ্বশীকরণে সামগ্রীষাড়- 
গুণাং দর্শফিতুমাহ ।__পুষ্পরচিতং ধন্ুঃ অতি কোমলং, গুণঃ ভ্রমরসমূহঃ চঞ্চল:, 
পঞ্চ বাণা নাধিকাঃ, বস্ত-ধাতু: সারখিঃ, স অনিয়তঃ, মলয়বাযুধু'্ধরথ: স মন্দগামী। 
এতেন সর্ব এব যৃদ্ধাযোগাঃ। অত্র কন্দ্পবীজমপৃযদ্বরস্তি। কামপি-শব্দাং 

ককারঃ। মলয়-শবদীাৎ লকারঃ। মৌবর্ধীশব্াদীকারঃ। পৌন্পং-শবাদ্রিন্দুঃ। 
এতেন ক্লী*॥ ৬ ॥ 

অন্থন্যাদত 1-হে হিমগিরিজুতে ! মদন স্বয়ং অনঙ্গ, অর্থাৎ অঙ্গহীন। 

তাহার ধন্টু পুষ্পময়, মৌবর্ষা ( ধনুকের গুণ ) মধুকরম়ী, পুষ্গময় পাচটিমাত্র বাণ, 
বসস্ত-খতু সারথি এবং মন্দগামী মলয়পবন যুদ্ধরথ ; মদন এতাদৃশ ক্মবস্থাপূর হইয়াও 

তোমার অনির্বচনীয় কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিয়া একাকীই সমুদায় জগৎ জয় 

করিতেছেন ॥ ৬॥ 

জাশুপত্র্য ।- এ স্তানে টীকাকার কামবীজ উদ্ধার করিতেছেন।_ 

কামপি শবে ককার, মলয় শব্দে লকার, মৌবর্বী শব্দে ঈকার) পৌম্প শবে বিন্দু । 

ইহা দ্বার। ক্লীং এহ বীজ উদ্ধত ভহল। কামদেব ত্রিপুরন্ুন্দরীর উপাসক, ইহা! 

হম্তশাস্থে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৬ ॥ 

কণৎকাক্কীদাম! করিকরভকুস্তস্তনভরা১ % 

পরিহ্চীণ। মধ্যে পরিণতশরচ্চন্দ্র বদন] । 

ধনুর্ববাণান্ পাশং শৃণিমপি দধান! করতলৈঃ, 
পুরস্তাদাস্তাং নঃ পুরমথিতুরহোপুরুষিক। ॥ ৭ ॥ 

তলঙ্গমীতবল্পর্রুত-ভৌক্া ।-_“নুধাসিন্কোর্মধ্যেশ ইত্যুত্তরক্সোকোপযোগিতয়া 
সমগ্লিনাং চতুবিধৈক্যান্সন্ধানমহিয্া। নণিপূরে ভগবত্যা যাদৃশং স্ফুরতি ন্বপং 
তাদৃশং প্রস্তোতি। কণৎকাঞ্চীদামা। শিঞ্পন্মণিমেথলা। করিকলতকুস্তস্তননতা 

করিকলতকুস্ততুলযাভ্যাং স্তনাভ্যামীষরম্রমধ্যেতার্থঃ | পরিক্ষীণা . কৃশা মধ্ো 
অবলগ্নে, তন্থমধোতার্থঃ। পরিণতশরচ্চন্ত্রবদনা পরিণতঃ সম্পূর্ণকলঃ শরদি 

শরৎকালে চন্দ্র ইন্দুঃ তদ্বদ্বদনং যন্তাঃ সা। ধন্গুঃ চাপং) বাণান্ পুষ্পময়ান্, 

পাশং দাম, শৃণিম্ অস্কুশম্। অপিশবঃ উক্তমেব সমুচ্চিনোতি। দধান! বিস্তরতী 

করতটৈঃ চতুভি: হস্তাদুজৈ: | পুরস্তাৎ স্বদয়কমলে, মণিপূরানিরঁত্যেতি শেষ: | 

* করিকলবকু্তত্তননত ইতি লঙ্দীধরসন্মতঃ পাঠ । 



শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমালা ২৬৯ 

আন্তাম্ উপবিশতু | নঃ অন্মাকম্। পুরমথিতুঃ ত্রিপুরান্তকন্ত | বন্ধা-_পুরাপি ভ্রীণি 
বর্ণানি ত্রিপুরাবীজানি মতি, মধিত্বা নবনীতং করোতি ক্ত্রধামলে, যঃ স 

রুদ্র: পুরমধিতেত্যুচাতে। আহোপুরুষিকা অহোশব আশ্চর্য্যবাচী ; পুরুবশবন্ত 

প্রতাগাত্ববাচিনঃ অহংশব্দবাচ্যত্বং লক্গ্যতে ; অতঃ আছে! অহস্তাবং আহো- 

পুরুষিকা, অহঙ্কার ইতি যাবৎ | রুদ্রস্তাহসঙ্কাররূপিত্বং ভগবত্যাঃ *শিবঃ শক্ক্যা* « 

ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানে প্রপঞ্চিতম্; প্রপঞ্চয়িষাতে চ ॥ 
অব্রেখং পদযৌজন৷__কণৎকাঞ্চীদামা করিকলভকুম্তস্তননত1 মধ্যে পরিক্ষীণ! 

পরিণতশরচ্চন্ত্রবদূনা ধন্থু: বাণান্ পাশং শৃণিমপি করতলৈঃ দধানা ুরম্তররাথে' 

পুরুষিক! নঃ পুরস্তাদান্তাম্। 

অত্র যদ্ধজ্রাযম্ তত, “তবাজ্ঞাচক্রস্থম্” 1 ইত্যাদি ল্লোকষট্কব্যাখ্যানাস্তে 

নিপুণতরমুপপাদরিষ্যতে । তত্তত এবাবধাধ্যম্ ॥ ৭ ॥ 

লঙ্গীপবন্ক্কত-টীকাল ন্সীনুলাঙগ 17 সুধাণিস্কো 
মধো+ ইত্যাদি পরবর্তী শ্লোকের উপযোগী সময়াচারীদিগের আবশ্ঠক মণিপূরচক্র- 
বাসিনীর ধ্যান এই শ্লোকে কথিত হইতেছে) মণিমেথল।-শিঞ্জিতা করিকলভ- 

কুম্তনদৃশ স্তনভারে ঈষৎ নমা, ক্ষীণমধা। শারদপৃর্ণচন্ত্রসদৃশবদনা, চারিকরকমলে 

ধন্ুঃ বাণ পাশ ও অস্কুণ ধারণ করিয়া অবস্থিত, পুরমথনকর্তী কুদ্রের গর্বগরিমা- 

রূপিণী দেবী আমাদিগের জদঘকমলে (মণিপুর হইতে নিংশ্ত হইয়া!) 
আবিভূ ত। হউন ॥ 

অচ্যুতানন্ক্কুত-টীক1 ।-_ অন্ত ধ্যানমাহ কণদিতি। পুরমথিতুঃ 
শিব্য আহ্োপুরুষিকা অহঙ্কারূপা নোহম্মাকং পুরস্তার্দগ্রতঃ আন্তাং 

প্রত্যক্ষীতবতু | সা কিস্তৃতাী? কণৎ শব্দাদমানং কাঞ্চীদাম যশ্তাঃ। পুনঃ করি- 

করভকুম্তস্তনভর৷ প্রক্ৃষ্টকরিশাবকম্ত কুম্ত ইব স্তনয়োডরে। যস্তাঃ। করীৰ করভঃ 

করিকরভঃ ইতি বুৎপত্তিঃ । মধ্যে ক্ষীণ! । পূর্ণশরচ্জ্্র হব বদনং যন্যাঃ। 
করতলৈঃ ধনুর্ববাণান্ পাশম্ অস্কুশমপি দধানা | অত্র বশিনীবীজমুদ্ধরস্তি। বাঞ্চ 

শববা২ বকারঃ। করতলশব্দাৎ লকারঃ | পুরমথনশব্দাকারঃ। আসন্তাং শব্দাদ্ 

বিন্দুঃ। এতেন বুং ॥ ৭ ॥ 

অন্মুব্বাল্ ।--ধাহার কটিদেশে শব্বারমান কাক্ীদাম, ধাহার সনম 
হস্তিশাবক-কুন্তের সদৃশ, ধাহার মধ্যদেশ ক্ষীণতর, ধাহার বদমমগ্ুল শরৎকালীন 

পূর্ণ শশধরের তুল্য যিনি করতলচতুষ্টরে ধন্গু। বা, পাশ, অন্কুশ ধারণ করিয়া 

* ১ম লোক । 1 ৩৬মঃ শ্লোক: 
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আছেন, ভগবান্ ভূতনাথের অহঙ্কারম্বরূপা এই প্রকার মুদ্তিতে দেবী আমার 

সম্মথে আবিভূতি। হউন ॥ ৭॥ 
ভাগ্য ।-_এ স্থলে টীকাকার বশিনীবীজ উদ্ধত করিতেছেন। যথা-_ 

বাণ শব্দে বকার, করতল শব্দে লকার, পুরুমথন শবে উকার, 'আস্তাং শব্দে বিন্ু। 
ইহা ছার! ব্ুং এই বীজ উদ্ধৃত হইল ॥ ৭ ॥ 

স্থধাসিন্ধোর্ধ্যে স্বরবিটপিবাটীপরিবুতে, 

মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে ৷ 
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্যযস্কনিলযাং, 
ভজস্তি ত্বাং ধন্যাঃ কতিচন চিদানন্দলহরীম্ ॥ ৮ ॥. 

তনঙ্গঘীপ্ববক্রুত-ডীকা। |-_নুধাসিম্ধোঃ অমুতসমুদ্রশ্ত মধ্যে স্ুরবিটপি- 

বাঁটাপরিবৃতে সুরবিটপিনাং কর্পবৃক্ষাণাং বাটাভিঃ ঝম্পাভিঃ পরিবূতে মণিশ্বীপে মণিময়ে 

অন্তরীপে নীপোপবনবতি নীপৈঃ কদস্থৈঃ উপবনবতি, চিস্তামণিগৃহে চিস্তামণি- 

বিরচিতে মন্দিরে শিবাকারে শিবাত্বকে শক্তিরূপে * ভ্রিকোণে ইতি যাবত মঞ্চে 

খটায়াং পরমশিবপর্ধাস্কনিলয়াং পরমশিব এব পর্যযস্ক: তন্পং, তত্র নিলয়; অবস্থিতি- 

স্তাঃ তাং ভজন্তি সেবস্তে ত্বাং ভবতীং ধন্তাঃ ত্বৎপ্রসাদবশাৎ কৃতার্থাঃ কতিচন 

বিরলাঃ চিদানন্দলহরীং চিৎ জ্ঞানং, তদাকারঃ আনন্দ; নিরতিশয়সুখং, তন্য 

লহরীং উৎনেকরূপাম্। 

অত্র ইথংদযোজন! ।--হে ভগবতি ! সুধাসিন্ধোঃ মধ্যে স্ুরবিটপিবাটাপরি- 

বৃতে মণিত্বীপে লীপোপবনবতি চিস্তামণিগৃহে শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্ধ্যঙ্কনিলয়াং 

ত্বাং চিদদানন্দলহরীং কতিচন ধন্ঠা;ঃ ভজস্তি। 

অভ্রেদমনুসন্ধেযম্--ভগবৎপাদাচাধ্যাঃ সময়মতপারদৃশ্ানঃ সময়াচারপ্রবণাঃ সময়- 

রূপাং ভগবতীং স্তবন্তি। সময়াচারো নাম আন্তরপূজারতিঃ। কুলাচারো! নাম 

বাহ্রতিরিতি রহম্তম। এতচ্চ “তবাধারে মূলে সহ সময়য়” 1 ইত্যাদি শ্লোক- 

ব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষামঃ। শ্রীচক্রন্ত বিয়চ্চক্রমিতি নামাস্তরমন্তি | 

বিয়চ্চক্রত্বং তু বিয়ৎপুজ্যত্বাংৎ। বিয়ৎপুজ্যত্বং দ্বিবিধম্ ; -দহরা কাশজং বাহাকাশজং 

চেতি। বাহাকাশক্ং নাম বাহাকাশাবকাশে পীঠাদৌ তুর্জপত্রপ্ুত্বপটহেম- 
রজতাদিপন্টতলে লিখিত্ব। সমারাধনম্। এতদেৰ কৌলপৃজেত্যানুঃ বৃদ্ধাঃ। তহুত্তরজর 
ক্ফোর্যাতে। দহরাকাশজং নাম হৃদয়াকাশীবকাশে চত্রন্ত পুজনম্। ইদমেব 

স্হান ৮ এপ সে, পা. পা এ 

* ৩৬ প্লোক:। | ৪১ শ্লোক । 
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সময়পুজেত্যাহুঃ দময়িনঃ। এতদপুযুতরত্র স্ফোর্ধ্যতে। তত্র নবযোনিঘধঃস্থিত- 
শিবাত্মকযোনিচতুস্তোপরি উর্ধাস্থিতশক্ত্যাত্বকযোনিপঞ্চকাদধঃপ্রদেশহ্য বৈন্দব 

স্থানস্ত নাম নুধাসিস্কুরিতি | 

বিন্ুস্থানং স্ুধাসিদ্ধুঃ পঞ্চযোন্তঃ স্থুরক্রমা2 | 
উ্রেব নীগঙ্রেণী চ তন্মধ্যে মণিমণ্ডপম্ ॥ 

তত্র চিন্তামণিকৃতং দেব) মন্দিরমুত্তমম্। 

শিবাত্মকে মহামঞ্চে মহেশানোপবর্থণে ॥ 

“্মতিরম্যতরে তত্র কশিপশ্চ সদাশিবঃ | 

ভূতকাশ্চ চতুষ্পাদ! মহেন্দ্রশ্চ পতদ্গ্রহঃ ॥ 

প্তত্রান্তে পরমেশানি মহাত্রিপুরনুন্দরী । 

শিবার্কমণ্ডলং ভিত্ব! দ্রাবযুস্তীন্দুমণ্ডলম্ ॥ 

তহুস্ভতামুতশ্ন্দি পরমানন্দনন্দিতা | 

কুলযোধিৎ কুলং ত্যক্ত1 পরং বর্ষণমেত্য সা ॥ 

ইতি ভৈরবধামলে বামকেশ্বরমহাতন্ত্রে বনুরূপাষ্টকবিষ্তারাং কথিতম্। “দেব্যা 

মন্দিরমুত্তমম্* ইত্ত্তার্থ:--দেবীমন্দিরং ত্রয়স্তত্বারিংশত্রিকো ণাত্মকং শ্রীচক্রমুচ্যতে | 

অত উক্তং--“শিবাকারে মঞ্চে” ইতি। ত্রিকোণাত্মক-শ্রীচক্রস্ত বৈন্বস্থানং 

প্রতাঙ্গত্বাৎ, বৈন্দবস্থানস্ত প্রধানত্বাৎ, প্রধানে গুণন্তান্তর্ভীবাৎ তদন্তর্ভাব উক্ত 

ইতি রহস্তম্। “ভৃতকাঃ” ইত্যপ্তার্থ-ভূতকাঃ ভূত্যাঃ জ্রহিণহ্রিরদ্রেশ্বরাঃ। 

এতচ্চ “গতাস্তে মঞ্তত্বং দ্রুহিণ * হত্যাদিশ্লোকবাখ্যানাবসরে বক্ষ্যতে | শিবার্ক- 

মণ্ডলং ভিত” ইত্যন্তায়মর্থঃ---শিব! নাম শক্তি; কুগুলিনী অর্কমণ্ডলং হৃংকমলো- 

পরি"স্থিতং বরহ্ধদ্ধারং পিধায় পহত্রক মলাস্তঃস্থিতমিনদুমণ্ডলং দশতি দ্রাবয়তি। অতএব 

কুলযোধিং কুগলিনীশক্তিঃ কুলং কুলমার্গং সুযুস্নামার্গং তাক্ত। তত্রৈবেনদুমগ্ুলে 

আস্থায় পরং বর্ষণং উৎকষটবর্ষণং দ্বিসপ্ততিসহস্রনাড়ীষু প্রবর্ষণং কৃত্বেতি শেষঃ 
সা কুগুলিনী পুৰঃ হবস্থানমেত্য স্বাধিষ্ঠানং প্রাপা স্বপিতীতি তাৎপর্যাম। শিবা- 
দীনাং মঞ্চত্বোপধানত্বপতদ্গ্রহত্বাবস্থাপনত্বং কামরূপত্বাদ্দেবানাং অত্যন্তাসন্নসেবার্থং 

ঘটতে । ইমমেবার্থং সংক্ষেপেণোক্তবান্ সদাশিবঃ--- 

স্বধান্ধৌ নন্দনোগ্ভানে রত্বমগপমধ্যগাম্। 

বালার্কমগ্ডলাভাপাং চতুর্বাহাং “ভ্রলোচনাম্ ॥ 
সপ. পর ৯ সর সা ১৯ ৯৯ সত রা ০৯ এত সপ ৯৮ সপ পা রা পপ 

*৯২ প্লোকঃ। 
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পাশান্কুশশরাংস্চাপং ধারয়স্তীং শিবাং শ্রিয়ম্। 
ধ্যাত্ব চ হাদগতং চক্রং ব্রতস্থঃ পরমেশ্বরীম্ ॥ 
পূর্বোক্তধ্যানযোগেন সঞ্িস্ত্য জপমাচরেৎ ॥ 

ইতি। অনেন পককণৎকাঞ্চীদাম1” ইতি প্নুধাসিন্ধোমধ্যে” ইতি শ্লৌকদ্ধয়- 

মেকীকৃত্য ব্যাখ্যাতমিত্যবগন্তব্যম্ ॥ ৮ ॥ 

লঙ্গছীপন্রক্রত-টীব্বগাল্ল আন্পীনুুলীচ্গ ।-( সনয়াচার-_যোগমার্গ, 
অন্তর্যাগরতি--তাহাতে অনুষ্ঠেয় আর কুলাচার বাহুপূজারতি, যন্ত্র অস্কন 

করিয়! তৃঞছাতে পৃজা করিতে হয়, এই ক্লোকে তদুভয়পৃজারই প্রণ।লী বর্ণিত) যঙ্জের 
প্রসিদ্ধ নাম শ্রীচক্র, ইহার নামাস্তর বিরচ্চক্র, সময়াচারিগণের বিয়চ্তক্র হৃদয়াকাশে 

কল্পিত, কৌলদিগের বিয়চ্চক্র বহিরাকাশে রচিত! সুধাসিদ্ধু গ্রীচক্রের ।বন্দৃস্থান, 

তাহার পঞ্চ ত্রিকোণ রেখ। সুরতরু-পঞ্চক, উত্ধমুখ ত্রিকোণরেখা-চতুষ্টয়, কদন্ব- 

উপবন, বিন্দুস্থানমধ্যে মণিদ্বীপ, ত্রয়শ্ত্বারিংশৎ কোণমুক্ত বিয়চ্চক্র (প্রীচক্র) চিন্তামণি- 

গৃহ। শিবা অর্থাৎ শক্তি তৎস্বরূপ ভ্রিকোণ মঞ্চে পরম শিব শযায় (বর্গ বিষুঃ, 
রুদ্র এবং ঈশ্বর, এই পাদচতুষ্টমযুক্ত পর্ান্ক-_সদাশিব পিক্দান,_-ইন্্র, মহেশ্বর 

শয্যার আস্তরণ, এইরূপ শয্যায় ) চিদানন্দলহরী (নিত্যজ্ঞান ও নিতানন্দরূপ। 

তোমাকে কয়েকটি ধন্তপুরুষ তজনা ( অন্তর্যাগ বা বাহো আরাধনা ) করিয়৷ 

থাকেন। (রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব মহেশ্বর__শিবেরই বিবিধ রূপ ॥ ৮ ॥ 
অচ্যতানম্দ্কুত-টীক্ক। |-_শ্রীমত্যাঃ পীঃমাহ সুধেতি। কতিচন 

ধন্য। জনাঃ চিদ্ানন্দলহরীং পরাং ব্রহ্গস্বরূপাং ত্বাং ভজন্তি। শথাচ শ্রুতিঃ-_দনিত্াং 

বিজ্ঞানমানন্বং ব্র্গেতি 1” কুত্র? শিবাকারে মঞ্চে । ত্বাং কিস্তৃতাম্। পরম- 

শিবপধ্যঙ্কনিলয়াম্। ততুক্ং যামলে, _প্ব্রক্ম। বিষুণ্চ কুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ | 

এতে পঞ্চ মহাপ্রেতাঃ সিংহাসনপরিস্থিতিঃ | এতে দেব্যাপনন্তাধঃ শিবাঃ পঞ্চ 

ব্যবস্থিতাঃ।* তত্র চতুতিঃ শিবৈর্ঞ্চ, বিধায় পরমশিবং সদাশিবং প্্রচ্ছদীকত্য 
তত্রস্থামিত্যর্থঃ | অথবা শিবে। হকারঃ তদাকারং ওকারঃ গজকুস্তারুতিত্বাৎ। 

এতেন ওকাররূপে মঞ্চে পরমশিবে! বিন্দুঃ বিন্দোঃ পর্যন্কং আসনস্থানং নাদঃ স এব 

নিলয়ো৷ যন্তাঃ। এতেন প্রণবস্থাং পরমশিবসংযুক্তামিত্যর্থঃ। অতএব চিদানন্দ- 

লহরীতি বিশেষণং সম্পগ্ভতে। যতঃ শিবশক্িসমাযোগাদানন্দোৎপত্তির্ভবতি | 

অথবা, শিবাকারে হকারাবয়বে হুকারার্ধে মঞ্চে ইত্যর্থঃ। পরশিবপর্ধাঙ্কনিলয়াং 

বিন্ৃস্থানরূপাং কামকলারপামিত্যর্থঃ। পীঠস্থানমাহ। নুধাসিন্োর্্ধ্যে অমৃতার্ণ- 

বন্তাপ্রসিদ্বত্বাৎ কুলামূতং কারণমি্দি শিবসন্কেতঃ | কর্পবৃক্ষবাটিকারতে মণিময়হ্ধীপে 
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কদস্বোপবনযুক্তে চিন্তামপিরচিত-মগ্ডপে । এতেন আধারাধেয়ক্রমেণ বট্পীঠানস্তরং 

পরমশিবপর্ধ্যক্কনিলয়াং দেবীং ধ্যায়েখ। অত্র কামেশ্বক্ীবীজং প্রেতবীজ- 

ধেোদ্ধরস্তি। কতিচনশবাৎ ককারঃ। লহরীংশব্বা লকার-ঈকা রাহ্থন্থারাঃ। 
এতেন ক্লীং ইতি *কামেশ্বরী । শিবশবেন হকারঃ। স্ুুধাসিন্ধো-শবাৎ সকার- 
ওঁকার-বিসর্গাঃ। এতেন হে.সীঃ ॥ ৮ ॥ 

অন্মুবাঙ্গ ।-_মাতঃ ! নুধাসিন্ধু-মধ্যস্থিত করবৃক্ষবাটিকা-পরিবৃত মণিময়- 
দ্বীপে কদম্ববুক্ষসমূহ-স্ুশোভিত উপবনমধ্যে চিস্তামপিগৃহে শিব্দধয়ঃ কত্ত ও ঈশ্বর 
অ-_বিষ্ুঃ, ক- ব্রহ্মা, এই চারি দেবতা যাহার চতুষ্বোণে পাদ-(পায়া) স্মুরূপে বর্ত- 
মান, এইরূপ মঞ্চে উপরি পরমশিবময় পর্যস্কফলকে উপবিষ্টা চি বী- 

স্বরূপ! তোমাকেঞকোন কোন ধন্ত ব্যক্তি ভজনা করেন॥ ৮ ॥ 

ভ্াম্পর্ধ্য (এ স্থলে নুধাসিন্ধুঃ কর্পবৃক্ষবাটিক, মণিঘয়-দ্বীপ, নীপোপ- 

বন, চিস্তামণিগৃহ ও শিবময় মঞ্চ এই যট্পীঠের ধ্যান হইতেছে । অথবা এ স্থলে 

শিবশব্ধে হকার তদাকার অর্থাৎ গজকুস্তাক্কৃভি প্রবুক্ত ওকার। ইছ৷ দ্বার! 

ওকাররূপ পর্যযক্কে বিন্দুরূপ পরমশিবের সহিত নাদরূপা দেবীর অবস্থিতি বুঝিতে 

হইৰে। ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, দেবী প্রণবস্থিতা ও পরমশিবসংযুক্তা । কিংব৷ 

শিবাকার অর্থাৎ হুকারার্ধরূপ-মধেঃ কামকলাম্বরূপা | টীকাকার এই স্থলে 

কামেশ্বরীবীজ ও প্রেতবীজ উদ্ধার করিতেছেন। কতিচন শবে ককার, লহরীং 

শবে লকার, ঈকার ও অনুন্বার। ইহ! দ্বার! ব্লী* এই কামেশ্বরী-বীজ উদ্ধৃত 
হইল। শিবশব্দে হকার ) সুধাসিন্ধোঃ শব্দে সকার, ওঁকার ও, বিসর্গ । ইছা 

দ্বার! ছে.সীঃ এই প্রেতবীজ উদ্ধৃত হইল ॥ ৮ ॥ 

মহীং মূলাধারে কমপি মণিপুরে হুতবহং 
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হুদি মরুতমা কাশমুপরি । 
মনোহপি জমধ্যে নকলমপি ভিত্বা কুলপথং, 

সহত্রারে পদ্মে সহ রহুমি পত্যা বিহরহুসি *্* ॥ ৯॥ 

লক্ষী প্বন্সর্ুত-ভীক্ক। ।-মহীং পৃথিবীতত্বং মুলাধারে মূলে গুপস্থানে 

সর্বাধারভূতং চক্রং মূলাধারভূতমিতি, তন্মিন্ মূলাধারে । 

সর্ধাধাকা। মন্থী যন্মাৎ মুলাধান্মতয়! স্থিত । 

তদভাবে তু দেহন্ত পাতঃ স্তাহ্দগমোহপি বা ॥ 

1 বিহরসে ইতি কটিৎ পাঠি। 77 
১ মস৩৫ 
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ইতি রুদ্ররহস্তে। পৃথিবীতস্বাত্বকম্ত মূলাধারন্তাভাবে দেহ উর্ঘধং ব! গচ্ছেত্, 
অধো! বা পতেদিত্যর্থঃ। কম্ উদকতত্বম্। অপিশবঃ স্বাধিষ্ঠানোক্তবহ্নিং সমুচ্চি- 

নোতি। মণিপুরচক্রে ৷ যত্র স্থিত ভগবতী মণিভিঃ 'তথ্প্রদেশং পুররতি, স 
দেশে। মণিপুরঃ | সময়িনাম্ আন্তরপুজাবমরে তৃতীয়কমলে লানাবিধম্মণিগণখচিত- 

ভূষণার্পণং দেব্যাঃ কর্তব্যমিতি রহস্তম্। হুতবহং অগ্রিতত্বমূ। স্থিতং প্রতিঠিতং। 
স্বাধিষ্ঠানে স্থাধিষ্টাননামকে চক্রে। কুওলিন্তাঃ ভগবত্যাঃ স্বমধিষ্ায় গ্রস্থিং কৃত্ব। 

অবস্থানং স্বাধিষ্ঠীনম্। যথোক্তং যোগদীপিকারাম্ ঃ-_ 

রুদ্্রগ্দ্থিরয়ং শক্তেঃ স্বাধিষ্ঠানাগ্রসীমনি। ইতি। বছ্ভপি আধারচক্রন্তোপরি 

্বধিষ্ঠানং বরণনীয়ং, তথাহপি আকাশাদিতন্বোৎপত্তিক্রমমবলম্ধয বুতক্রমেণ মণিপূর- 

চক্রবর্ণনং কৃতমিতান্ুসন্ধেয়ম। এতচ্চ “তবাজ্ঞাচক্রস্থম্৮ * ইত্যাদিক্লোকষট.ক- 

ব্যাখ্যানাবলরে সমাগুপবর্ণরিষাতে ৷ হৃদি হৃদয়াকাশে অনাহুতনামনি চক্রে। অনা- 

হতনাদস্থানত্বাৎ অনাহতং নামান্ত । মরুতং মরুতুত্বম। আকাশং আকাশতত্বম্। 

উপরি পূর্বোক্তানামুপরি বিশুদ্ধচক্রে ৷ শুদ্বন্ষটিকসঙ্কাশত্বাৎ বিশুদ্ধির্মান্ত। মনঃ 

মনন্তত্বম। অপিশব্দঃ উক্তসমুচ্চয়ার্থঃ। ভ্রমধো ভ্রবোরস্তরালে আজ্ঞাচক্রে | 

অত্র আউ. ঈষদর্থঃ, জ্ঞ জ্ঞানম্, ঈষৎ জ্ঞানং যত্র জায়তে সাধকানাং ভগবতী- 

বিষন্নম। ক্রহ্গ্রস্থিভেদনাতিবাগ্রতয়া ভগবত্যাঃ আজ্ঞাচক্রে ক্ষণমাত্রাবস্থানাৎ 

সাঁধকানাং তড়িল্লেখারূপেণ অবভাপনাৎ আজ্ঞাচক্রং নামান্ত | স্থিতমিতি লিঙ্গব্যত্য- 

য্নেন সর্বত্রান্ষজাতে । নকলং সর্বম্। অপি সমুচ্চয়ে ভিত্ব। কুলপথং সুযুয়ামার্গম্। 

সহম্রারে দহত্দলে পল্মে কমলে সহ মিলিত্ব' রহসি একান্তে পত্যা সদাশিবেন 

বিহরদে (সি) ক্রীড়সে (সি)। 

অভ্রেখং পদযোজনা-হে ভগবতি ! মূলাধারে মহীং, কং মণিপুরে হুতবহ- 

মপি, স্বাধিষ্ঠানে হুতবহ-মেব, হৃদি মরুতং, আকাশমুপরি, মনোপি ভ্রমধ্যে আকাশ- 

মপি--স্থিতমিতি বিভক্তিব্যতায়েন সর্বত্রানুষজাযতে--সকলং কুলপথমপি ভিত 

সহুত্রারে পগ্মে রলি পত্যা সহ বিহরসে (সি) ॥ 

অভ্রেদমন্ুসন্ধেয়ম্-_মূলাধারস্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহত-বিশ্ুন্ধযাজ্ঞাত্মকানি ষট- 
চক্রাণি। এতানি পৃথিব্যগ্রিজলপবনাকাশ-মনস্তত্বাত্মবকানি । তানি তত্বানি তেু 

চক্রেষু তন্মাত্রতয়াইবস্থিতানি। তম্মাত্রাস্ত গন্ধরূপরসম্পর্শশব্াতআ্মকাঃ । আজ্ঞাচত্র- 
স্থিতেন মনন্তত্বেন একাদশেক্ক্রিযগণঃ সংগৃহীতঃ । এবমেকবিংশতিতত্বানি প্রতি- 

পাঁদিতানি। পত্যা সঙ রহসি সতম্রপত্রে বিহরসে ইত্যনেন তন্বচতুষ্টয়ং স্থচিতম : 
সন দস” শী কী চু পন শামা পাদ ৯ উগ শপ ০ শপ পরপর ৮ সা পপ পাপ পা পপ ৯ পাপা 

* ৩৬ “প্লে 
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তচ্চ মায়াশুদ্ববিগ্তামহেশ্বরলদাঁশিবাত্বকং তত্বচতুষ্ট্ম্। এবং মিলিত্বা পঞ্চবিং- 
শতিততানি মামাপর্যযস্তানি মারয়! যুক্তত্বাৎ প্রারুতানি। মায়! মহেশ্বরেণ সংযুক্ষা 

সতী তন্ত জীবভীবমাপাদয়তি | স জীবঃ প্রাকৃত এব। শুদ্ধবিদ্য। তু সদাশিবেন 
যুক্তা সতী সাদাখ্যা 'কণেতি ব্যবহিয়তে | অতে। ভগবতী চতুবিংশতিতত্বান্ততিক্রান্ত। 

সদাশিবেন পঞ্চবিংশেন সার্ধং বিহরমাণ! ষড়বিংশতব্বত্বমাঁপন্না পরমাত্মেতি গীয়তে। 

এত হুক্তুং ভবতি__সাঁদাখা। কল! পঞ্চবিংশেন সদাশিবেন মিলিত্ব। ষড়বিংশ। ভবতি, 

মেলনস্ত তত্বাস্তরত্বাৎ। ন চোভয়োর্মেলনমুতয়াত্মকম্। তত্ত তাদাত্থ্যরূপত্বাৎ 

তথাস্তরমেবেতি ্রহস্তম্। যত্ত, শ্রুতিবাক্যং *পঞ্চবিংশ আত্ম! তবত্তষ্ি* ইতি 
তত্ত, সদাশিবতত্বপ্রতিপাদনপরং, ন মেলনপরমিতি ধোয়ম্। 

নন ০কথং ১ বৈন্দবস্থানং শ্রীচক্রহ্য নধ্যস্থিতং, শিবচক্রাণাং চতুর্ণামুপরি শক্তি- 
চক্রাণাং পঞ্চানামধস্তাদবস্থিতত্বাৎ। সহস্রারপন্নন্ত তু শিরঃস্থিতত্বাৎ সর্কেষামুপরি 

বর্তমানত্বাৎ, তশ্য বৈন্দবস্থানত্বং নোপপগ্ভত ইতি চেৎ-- 

নিশম্যতাং ভাগবতমতরহস্তম্_ 

চতুভিঃ শিবচক্রৈশ্চ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ | 
শিবশন্রিময়ং জ্েয়ং জ্রীচক্রং শিবয়োবপুঃ ॥ 

ইত্যাদৌ শক্তিচক্রাণি ত্রিকো ণাষ্টকোণদশার দ্বিতয়চতুর্দশ-কোণাত্মকানি পঞ্চ- 
চক্রাণি। শিবচক্রাণি তু  অগ্রদলযোড়শদলমেখলাত্রিতয়তৃপুরত্রয়াত্মকানীতি। 
অতঃ শক্তিচক্রাণাং বাহৃতঃ শিবচক্রাণি। শিবস্ত শক্তিবাহাত্বাযোগাৎ তানি 

শিবচক্রাণি বিন্দুরূপেণাক্কষ্য শক্তিচক্রান্তরে স্থাপিতানি। অতএব বিল্কুঃ শিবচক্র- 

চতুষ্টদবাত্মকঃ শক্তিচক্রেযু পঞ্চন ব্যঞ্সবানঃ সমাপ্ত ইতি শিবশক্তযোরৈকামিতি 
কেচিৎ। 

অন্তে তু-বিন্বুত্রিকোণয়োরৈকাং, অগ্টকো পাষ্টদলামুজয়োঃ, দশারযুখ্মযোড়শ- 
দলানুজয়োঃ চতুর্দশারভূপুরয়োরৈকাম্। অনেন প্রকারেণ শিবশক্ত্যোরৈকা- 

মিত্যাছঃ। অত্র বিন্দুশবেন শিবচক্রচতুষ্টঘপ্রতিনিধিভূতে। বর্ত,লাকারে। লক্ষ্যতে,* 

ন তু চতুক্ষোণমধ্বর্তী বিন্দুঃ | স তু সহস্রকমলান্তর্গতঃ আধারম্াধিষ্টানদশদল- 
প্রকৃতিভূতঃ শিবশক্তিমেলনাবিষ্টতন্থঃ সাদাখ্যং বড়এবংশং তত্বম্। তেন সহ নাদ- 

বিন্দুকলানাং গ্রক্যং নাস্তি, তন্ত নাদবিন্দুকলাতীতত্বাং। এতচ্চ পুরস্তাৎ প্রপ- 

ঞয়িব্যতে। অতএব সহশ্রকমলান্তর্গতচন্ত্রমগুলমধ্যবর্তী সুধাসিদ্ধরেব ভগবত্যা 
বিহরপ-স্থানমিতি ০সহত্রারে পদ্সে সহ রহসি পত্য। বিহ্রসে* ইতি *মুধাসিন্বোর্মধো" 

সস পন শট তল ০ ঢা পিস পা পট 

* তৈ) ব্রা ১২৬ 



২৭৬, শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমাল! 

ইতি শ্লোকদ্ববত্তৈক এবার্থ ইতি রহস্তাম্। ইমমেবার্থং তৈরবযামলে চন্্রজ্ঞান- 

বিষ্ভায়াং শিব আহ পার্বতীম্ :-- 

ইতি। ইতঃপু 

চভুভিঃ শিবচক্রৈশ্চ শক্তিচট্ক্রিপ্চ পঞ্চতিঃ | 
নবচক্রৈশ্চ সংসিদ্ধং শ্রীচক্রং শিবয়োর্বপুঃ ॥ 

ত্রিকোণমষ্টকোণং চ দশকোগন্বয়ং তথা । 

চত্ুদশারং চৈতানি শক্কিচক্রাণি পঞ্চ চ ॥ 
বিন্দুশ্চা্টদলং পন্মং পল্মং ষোড়শপন্রকম্। 

চত্রুরজ্্ং চ চত্বারি শিবচক্রাণানুক্রমাং ॥ 

ভ্রিকোণে বৈন্দবং প্রিষ্টম্ অষ্টারেহদলাঘুজম্। 

দশারয়োঃ ষোড়শারং ভূগৃহং ভূবনাশ্রকে ॥ 

শৈবানামপি শাক্তানাং চক্রাণাং চ পরস্পরম্ । 

অবিনাভাবসন্বন্ধং যো জানাতি স চক্রবিৎ ॥ 

ভ্রিকোণমষ্টকোণং চ দশকোণঘয়ং তথ! । 
মন্ুকোণং চতুষ্কোণং €কোণচক্রাণি ঘট্ ক্রমাৎ ॥ 

মূলাধারং তথা স্বাধিষ্ঠানং চ মণিপূরকম্। 

অনাহতং বিশুদ্ধাখ্যমাজ্ঞাচক্রং বিদুবুধাঃ ॥ 
তবাধারম্বরূপাণি কোণচক্রাণি পার্বতি | 

ত্রিকোণরূপিণী শক্তিবিন্দুরূপঃ শিবঃ স্থৃতঃ ॥ 

অবিনাভাবাবসন্বন্ধন্তস্মা ছিন্দুত্রিকোপয়োঃ ॥ 
বম 

অধোমুখং চতুক্কোণং শিবচক্রাত্মকং বিদুঃ ॥ 

ইতানুনারেণ “অধোনুখানি চত্বারি ব্রিকোণানি শিবাত্বকানি” ইতুযুক্তিঃ “শিব- 

চক্রাণি বাহানি তন্রপেণাবস্থিতানি” ইত্োবংপরেতি ধ্যয়ম্। 

" ধত্বা-_-কৌলমতান্ুদারেণ অধোমুখানি চত্বারি ত্রিকোণানি শিবাত্বকানি, উর্ধী- 

মুখানি পঞ্চ ত্রিকোণানি শক্ত্যাত্বকানি। কৌলমতে সংহারক্রমেণ লেখনে নবত্রি- 
কোণাত্মকম্ ভ্রীচক্রম্। এতৎসর্ববং “চতু্ভিঃ জ্ীক্ঠৈঃ” * ইত্যাদিক্লোকব্যাথ্যানাবদরে 
বক্তবামপি প্পহশ্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসে” ইত্যত্রাবস্তং বক্তবাত্বা 

উভয়োপযো গিতয়া অন্রৈব কিঞ্চিৎ কথিতম্। বিস্তরত্ত তত্ৈবাবধার্ধ্য; ॥ ৯1 
অচ্যত্তানম্দুত-টীশ্চ।-_মহীমিত্যাদি । হে দেবি! ত্বং সকলং 
%৩১ মোক। 
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কুলপথং ভি অর্থাং কুগুলিনীরূপেণ সহস্তারে পদ্ম রহগি নির্জনে অর্থাৎ অকুল- 

স্থানে নাদেনৈকীভূয় পত্যা বিন্দুরূপেণ বিহরলি আনন্দামুতমুৎপাদয়সীত্যর্থঃ| 

অমৃতাপ্লীবনং পরক্শৌকে স্পশ্লীকরিষ্তি । তৎ কিং কুলপখমিত্যাহ--মহীং মূলাধার 

ইত্যাদি। মহীং পৃধীং, কং জলং, হুতবহং অগ্মিং, মরুতং বাসুং, উপরিশব্স্ত 

সাপেক্ষত্বাৎ হৃদয়োপরি কণ্ঠচ্ছদে আকাশং, ভ্রমধ্যে মনঃ এতদেব সকলং কুলপথং 

ভিবেত্য্বয়ঃ। তথ! হি,-_সূলং স্থাধিষ্ঠানসংজ্ঞং মণিপূরমনাহতম্। বিশুদ্ধমাজ্ঞা- 

ক্রঞ্চ গুদমেডুক্রমাদবিহ্ঃ | অন্তত্র _গুদে লিঙ্গে তথ! নাভৌ বক্ষঃকণে ক্রবো- 

বপি। মহী বহির্জজলং বাযুঃ খং মদশ্চ ক্রমাদ্দিশেং। এতৎ কুলপথং বিস্তাদকুলঞ 

ততঃ পরম্। ষট চক্রাপ্যেব ভূভূবঃ স্বং মহঃ জলম্তপঃ সত্যং সজ্ঞাঃ। চিতথাচ,_ 

ধা যে গুণাঃ সম্তি তে তিঠস্তি কলেবরে। অত্র স্থাধিষ্ঠান-মণিপৃতরয়োরকর্তি 

ক্রমেণাহয়ঃ মহাভৃতক্রমানুরোধাং | অর স্বাধিষ্টানানস্তরং নণিপুরমিতি। অব্র 

মেদ্দিনীবীজমপুযদ্ধরস্তি। মহীংশব্দাং মকারান্স্বারৌ, কুলপথশবাছকাএলকারৌ । 

এতেন মং ॥ ৯ ॥ 

অন্যুলাচগ ।-হে দেবি! তুমি কুলকুগুলিনীম্বরূপ! হইয়া মূলাধারচক্রস্থিত 

নহীমণ্ডল, স্বাধিষ্ঠানচন্রস্থিত জলমণ্ডল, মণিপূরচক্রুস্থিত অগ্নিমগ্ডল, অনাহতচত্রস্থিত 

বাযুমণ্ডল, বিশুদ্বচক্রস্িত আকাশমগ্ডল এবং ভ্রমধো অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রস্থিত মনব্যব 

এই সমস্ত কুলপথ (ষটচক্র ) ভেদ করিয়৷ গমন করত, সহস্সারপদ্মে পতির 

সহিত একাণ্ডে বিহার করিয়া থাক ॥ ৯॥ & 

তাহুপার্ঘ্য ।_এই শরীরে মুলীধার ভূলে?ক, স্বাধিষ্টান ভ্ুঝলোক, মণি. 

পুর স্বলেশিক, অনাহতচক্র মহর্লোক, বিশুদ্ধচক্র জনলোক, আক্তাচক্র তপোলোক 

ও সহস্রার সত্যলোক বলিয়৷ কীন্তিত হইয়াছে। ব্রহ্ষাণ্ডে যে সমুদয় ঘটনা 

হইতেছে, এই দেহেও সেই সমুদয় ঘটন| হইয়। থাকে । এ স্থলে টাকাকার মেদিনী- 

বীজ উদ্ধার করিতেছেন ।- _মহীং-শবে মকার ও অনুস্থার, কুলপথ-শব্দে উকার ও 
লকার। ইহা দ্বারা মন এই বীজ উদ্ধৃত হইল। 7... * 

* পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত এই স্থলে যটচক্রের বিবরণ কথিত হইতেছে । জীব- 
গণেয দেহস্থ মেকদণ্ডের যাম্গিকে ইড়া ও দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা এবং মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে 

সুযুদ্নানায়ী নাড়ী। ন্ুষুয়! নাত্তী চন্দ্র সুর্ধা ও অন্নিকপে বন্বর্ণধারিণী এবং 
বিকজিত ধুক্ভর-কুন্গষ'সদৃশী। এই নুষুঝ্। নাড়ীতেই ঘট্চন্ত অবস্থিত। ইড়ানাড়ী 
শুক্বর্শা, চন্রত্বরূপা ও অমৃতময়ী; পিঙ্গলা-নাড়ী রক্তবর্ণী। সুষ্যত্বরূপা ও বিষন্রাবিণী। 
নুযুস্তা-নাভ়ী মৃলাধার-পন্মের মধ্য হইতে সহশ্রদল-কমলে অবস্থিত অধোমুখ শিব- 
লিঙ্গ পর্ধ)স্ত বিস্কৃত। এই সুযুয়ার মধ্যভাগে যে ছিদ্র আছে, তনধ্য দিয়! বন্ধাধ্য। 
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স্ধাধারাারৈশ্চরণযুগলাস্তধিবগলিতৈঃ, 
প্রপঞ্চং সিঞ্স্তী পুনরপি রমান্নায়মহসা *% | 
অবাপ্য স্বাং ভূমিং ভূজগনিভমধ্যুষটবলয়ং / 
স্বমাত্সানং কৃত্ব! স্বপষি কুলকুণ্ডে কুহরিণি ॥ ১০ ॥ 

শঙ্গরীর্বল্রক্রশ-টিক্গ (-সুধায়া অমুতস্য ধারাণামাসারৈঃ সম্পাতৈঃ | 

অন্রাসারশব্ব এব ধারাসম্পাতবচন ইতি ধারাশবসাহচর্যাৎ আপারশব্ঃ সম্পীতমান্র- 

পর ইতি ন পৌনরুক্তাম্। যদ্ধা স্ুুধারা আধারভূত। আসার! ধারাসম্পাতাঃ তৈঃ 

চরণযুগলারিধিগলিতৈঃ চরণযুগলন্তা পাদারবিন্দদিতয়স্তয অন্তধিগলিতৈঃ মধাপ্রদে- 

শা শ্রবস্তিঃ, প্রপঞ্চং দ্বিসগ্ুতিসহভ্রসংখ্যাকনাভীমার্গং সিঞ্স্তী নেকী পুনরপি 

সেচনানস্তরমপি রসায়ায়মহসঃ চন্দ্রসকাশাৎ। রসায়ার়মহঃশব্দে। যামলেষু কলানিধে 
০ সপ শা 

নাড়ী মেঢদেশ হইতে মস্তক পধ্যস্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। বজ্কানাড়ীর মধ্যভাগে 
চিত্রিণী-নাম্মী আর একটি নাড়ী বিরাঞ্জিতা আছে ; এই নাড়ী লৃতাতন্তর ন্যায় সুমা ও 

কূলকুণ্ডলিনী দ্বারা প্রদীপ্ত1। স্যুয্া-নাড়ীতে যে ছয়টি কমল সাঙ্কত আছে, চিত্রিণী 
নাড়ী মধাগত ছিদ্রপথযোগে সেই পদ্মমমৃহকে ভেদ করত শোভ। পাইতেছে। বিশুদ্ধ জ্ঞান 
ব্যতীত চিত্রিণী নাড়ীর বিষয় জ্ঞাত হওয়ার অন্ত উপায় নাই। এই চিত্রিণী নাড়ীর 
মধ্যভাগে ত্রহ্ষনাড়ী বিরাজ করিতেছে ; উহা! মৃলাধারপদ্স্থ হরের মুখবিবর হইতে 
মন্তকোপরিস্থিত সহম্রদলকমল পর্যস্ত বিস্তীর্ণ। এই ব্রহ্ষনাড়ী বিছ্যুক্পতাবৎ 
সমুস্তাসিতা, মুনিগণের হাদয়ে যজ্ঞনুত্রের স্যায় প্রকাশমানা, অত্যন্ত সূক্সরূপা, বিশুদ্ধ 
অস্তঃকরণ-গম্যা, নিত্যসুখস্বরূপিণী এবং বিমলজ্ঞানস্বভাব-বিশিষ্ট। । এই নাড়ীর 
মুখেই ব্রহ্মদ্বার ( মূলাধারপদ্ম ) বিদ্ধমান বহিয়াছে। এস্থান হইতে নিরস্তর অমৃতধারা 

শ্রাবিত হইতে, সুতরাং এ স্থান অতীব রমণীয়, প্রস্থানই পদ্মের গ্রদ্থিস্বব্প। 
যোগিগণ এ দ্বারকেই নুষুন্ন। নাড়ীর মুখস্বরূপে কীর্ভন করেন। 

গুহ্ের উদ্ধে এবং লিঙ্গের অধোতাগে, অর্থাৎ গুহ ও লিঙ্গ এই উভয়ের ঠিক 
মধ্যস্থলে আধারকমল সংস্থিত। ল্ডুযুয্না! নাড়ীব মুখদেশেই এ পদ্ম মিলিত রহিয়াছে । 
এ পন্ম কুলকুুলিনী প্রভৃত্তির আধার, এই হেতুই উহাকে মৃলাধ|রপল্ম কহে। এই 
পদ্ম শোণিতবর্ণ, চতুর্দলবিশিষ্ট এবং অধোমুখে বিকসিত। উক্ত দলচতৃ্টয়ে ক্রমান্বয়ে 
বঞ্পষসচারিটি বর্ণ বিন্যস্ত আছে; এচারিটি বর্ণ তপ্তন্বর্ণবৎ সমূদ্ভাসিত। মৃলাধার- 
পল্সের মধ্যস্থল্গে পরমদীপ্তিমান্ চতুফোণ ধরাচক্র বিরাজিত রহিয়াছে, উহা শূলাষ্টক 
দ্বারা পৰিবৃত, পীতবর্ণ এবং বিছু।তের ন্যায় কোমলাঙ্গ। এই চক্রের মধ্যভাগে 
পৃথ্থীবীজ্ত লং শোভা পাইতেছে। উপরিকথিত পৃথীচক্রান্তর্গত ধরাবীজ চতৃতূজ, 
নানার্ষপ ভূষণে বিভূষিত ও এরাবতাকঢ। এ বীঙ্জের ক্রোড়দেশে নবীনার্কমদ্ৃশ 
লোহিতবর্ণ শিশুরূপী কৃষিকর্ত ব্রদ্ধ! বিস্তমান আছেন। এই পৃ্থচক্রের মধ্যে 
ডাকিনীনযযমী এক দেবী বিরাজিত। রহিয়াছেন। তিনি মনোরম বাহ্চতুষ্টয়ে অলম্কৃতা। 
রক্তবর্ণ-নের্রবতী, যুগপৎ সমুদিত দ্বাদশার্কবং তেজংপুঞ্শশালিনী এবং শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তির 

+ “মহস: ইতি লম্্বীধরসম্মত: পাঠ 
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প্রপিদ্বঃ-_রহন্তন্ুধায়া আয়াঘ! গুণানামাধিক্যমিতি যাবৎ তদাত্মকং মহঃ 
কাস্তি্ঘন্ত সঃ রসামার়মহ। ইতি বুুৎপত্তেঃ। অবাপ্য প্রাপ্য শ্বাং স্বকীয়াং তূমিং 

আধারচক্রং ভুজগনিভং সর্গনদৃশং অধ্যুষ্টবলয়ং অধিষ্ঠিতকুগ্ুলনাবিশেষং ম্বং ন্জং 
আত্মানং কুত্ব ধৃত্বা স্বন্বর্ূপমবলম্বয উিত্বা স্বপিষি নিদ্রাসি কুলকুণ্ডে কুঃ পৃথিবী- 
তন্বং লীর়তে যত্র তৎকুলং আধারচক্রম্। লক্ষণয়! স্ুযুয়ামার্গ: কুলমিত্যুচাতে। 
অতএবু কৌলাঃ কুলপুজকাঃ আধারমেবক ইতি কৌলত্বং তেষামিতি রহস্তম্। 
'এতছতরত্র প্রন্ফোর্য্যতে । কুলমাগশ্য সুযুষ্নার। মুলে যত কুণ্ডং কমলকন্দমধ্যস্থিত- 

ছিত্রতুল্যং ছিদ্বুং যস্ত কুস্ত ততথোক্তমূ। আধারকন্দমধাস্থিভুঞ্সষিরমধো 
বিসতন্তনিভা তত্র কুগুলিনী শক্তিঃ বর্তত ইতি তাৎপর্যম্ 

অন্খং প্রযোজনা-_তে ভগবতি ! চরণধুগলান্তধিগলিতৈঃ সুধাধারাদারৈঃ 
প্রপঞ্চ পিঞ্স্তী রসায়ায়মহসঃ সকাশাৎ স্বাং ভূমিং পুনরপ্যবাপ্য ভুজগনিভমধ্যু্- 

বলয়ং স্বমাত্মানং কৃত্ব। কুহরিণি কুলকুণ্ডে স্বপিষি। 
পপ পাও. পা হস 

জ্ঞানদাত্রী। বন্ধাধ্যা নাড়ীর মুখ প্রদেশে মূলাধারকমলের কণিকাত্যন্তরে বিচ্যু্াভ 
ব্পুরনামক একটি ত্রিকোণবন্ত্র বিরাজমান রহিয়াছে; কন্দর্পনাম! বায়ু এ যন্ত্রের 
অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং খর যস্ত্রের মধ্যে জীবাত্বা অবস্থিত আছেন ।-- 
তিনি সমুদ্দভাসিত এবং রক্তবর্ণ জবাপুষ্পাপেক্ষাও লোহিতবর্ণ। লিঙ্গরূগী শল্ভু ত্রিকোণ- 
যন্ত্রের মধ্যে অধোবদনে অবস্থিতি করিতেছেন । তিনি ভ্রবীভূত স্বর্ণ কোমল, 
নবপল্লপববর্ণ, শারদীয় পর্ণশশধববৎ সমুজ্বল কাস্তিমান্, কাশীবাসরত, বিলাসী এবং নদীর 

আবর্তবং বর্তলাকার। উক্ত স্বরভূ-লিজের উদ্ধতাগে মৃণালতস্তব অতিনুল্্ জগন্মোহিনী 
কুলকুগ্ডলিনী অধিঠিতা আছেন। তিনি নিজ বদনব্যাদান পূর্বক ব্রদ্ষদ্বারের মুখদেশ 
আবুত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি শঙ্ঘের আবর্তের ন্যায় বেই্টনবেষ্টিতা এবং নবীন 
চপলামালা-সদৃশী। তিনি সুপ্ত তৃজঙ্গবৎ সাধ্ধিত্রযবে্টনে পরিবেহিত1 হইয়া স্বয়ভূ- 
লিঙ্গের মন্তকোপরি শয়ান রহিয়াছেন। এই তেজোময়ী কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারপদ্সে 
অধিষ্ঠান পূর্বক কোমলকাব্যক্প প্রবন্ধ-রচনার ভেদাভেদক্রম দ্বার! মত্ত ভ্রমরপংক্ির 
কৃজনের স্তায় সতত অব্যক্ত মধুর নিনাদ করিতেছেন এবং ইনিই স্বাসোচ্ছ্বাসবিবর্তন 
বার! জীবগণের প্রাণরক্ষা করিয়! মূলাধারপন্মের গহ্বরমধ্যে অতীব দীপ্তিশালিনী হইব! 
বিরাজ করিতেছেন। পূর্বের্ধাক্ত কুলকুগ্ুলিনীর মধ্যে পরমজ্ঞানদায়িনী, অতিৃক্ষা, 
নিত্যানন্দরপিনী, তড়িৎ-রাশির ন্যায় দেদীপ্যমানা, ব্রিগুণময়ী প্রকৃতি অবস্থিতি 
করিতেছেন। তাহার সমুস্ভতাসিত দীপ্তিতে ব্রন্ধাগ্ডাদি কটাহ সমুস্তাসিত হইতেছে। 
তিনিই নিত্যজ্ঞানের উদবস্বরূপিণী পরমেশ্বরীরূপে জয়যুক্তা হইতেছেন 

লিঙ্গের মূলদেশে অর্থাৎ নুযুয়ার মধ্যে চিত্রিণীনান্রী ষে নাড়ী বিস্তমান। আছে, 
তাহাতে লিঙ্গুয়ের ভ্ায় বক্তবর্ণ, বড়দলযুক্ত একটি পদ্ম সুশোভিত আছে। এ 
পল্প বিছ্যাতের ভ্তায় সমুজ্ছল, এ বড়দল হিন্দযুক্ত বভ ময রস এই ছয়টি বর্ণ- 
সমস্বিত। ইহাকেই স্বাধিষ্ঠানপত্প বলে। এই স্থাধিষ্ঠানকমলেব:মধ্যে অর্ধচন্ত্রাকৃতি 
শুভ্রবর্ণ বরুণচক্ এবং চক্রমধ্যে নিশ্দল শারদীয় চন্দ্রমাবৎ শুভ্র মকরবাহন ঘরুণবীজ 
“বং সংস্থিত আছে। এ বরুণবীজের ক্রোড়দেশে নীলবর্ণ, মনোহর ভ্রীসম্পয়, পীতবাসা. 



২৮০ শঙ্করাচাধ্য-গ্রস্থমালা 

অন্রেদমন্ুসন্ধেয়ম্--শিরঃস্থিতং চজ্্রমগুলং সর্ববযোগশান্ত্রসিদ্ধম্। তত, সম্কিনাং 
মতে শ্রীচক্রমেব চন্রমগুলম্, যোড়শকলাজ্বকত্বাৎ। শজ্রীবিস্ভায়াঃ গ্রতিপদাদিযোড়শ- 

দিনেষু কলাবৃদ্ধিক্ষযয়োঃ বক্ষ্যমাণত্বাৎ, চন্তরমগুলমেতদেব। বাহৃস্থিতমপি চন্্র- 

মগুলং ভ্রীচক্রমেবেতি সুভগোদয়ব্যাখ্যানে নিদশিতম্। তত্ত মহারহন্যম্। অতশ্চ 

শিরঃস্থি তসহঅদল ক মলাস্তত-শ্রীচক্রাত্মকশশিবিশ্বমধ্যস্থিতায় ভগবত্যাশ্চরণকমল- 

নির্পেজনজলৈঃ স্ুুধাময়ৈঃ সাধকন্ত সকলশরীরং সংশ্লাব্য পুনঃ ভূজঙ্গরূপেণ আধার- 

কুণুডং প্রবিশ্ত নুষুয্নামবষ্টভা সা! ভগবতী ম্বপিতীতি | যথোক্তং বামকেশ্বর-মহাতস্ত্রে_ 

নবযৌবর্নরশিষ্ট, শ্রীবৎংস ও কৌস্তভালস্কৃত, চতুভূর্জ, দেবদেব ন'রায়ণ বিরাজমান 
রহিয়াছেন এবং এ বরুণচক্রে নীলেন্দীবর তুলা কান্ডতিমতী, নান! আন্ত্রধারিণী, দিব্য 
বস্ত্র ও ভূষণে বিভূবিতা, উন্মত্তচিত্ত। রাকিবী-নায়ী শক্তি বিদ্ঞমানা আছেন। স্বাধিটা- 
নাথ্য পদ্মের উদ্ধভাগে নাভিমূলে দশদলযুক্ত মণিপৃরসংজ্ঞক একটি পল্সমবরাজমান " 
রহিয়াছে । উহ। গাট মেঘবৎ নীলবর্ণ এবং এ পল্মের শতদলে ক্রমান্বয়ে অনুস্থারযুক্ত 
ও নীলকমলবৎ দীপ্তিশালী ডঢণতখথদধনপফ এই কয়েকটি বর্ণ বিস্তমান 
আছে; এ পল্মে অগ্নির ত্রিকোণমণ্ডল আছে, উহ! অকরুণবর্ণ এবং প্রাতঃকালীন 
ভাঙ্করবৎ প্রতাবিশিষ্ট । এই ত্বিকোণের বাহে তিনটি দ্বার আছে। এই ত্রকোণ- 
মগ্ডলে বহ্িবীজ 'রং' বিদ্ভমান রহিয়াছে; উক্ত বহ্ছিবীজকে মেযাধিরঢ, নবোদিত 
কুর্যযসন্নিত ও চতুর্ববাহুযুক্ত ধ্যান করিবে। এ বীজের ক্রোড়দেশে বিশুদ্ধ সিন্দুরবৎ 

অরুণবর্ণ, তম্মবিলিপ্তাঙ্গ, স্থষ্রিসংহত্তা বুদ্ধরূগী, ভ্রিলোচন, জীবগণের ইষ্টপ্রদ, রুত্রমৃত্তি 
মহাকাল অবস্থিতি করিতেছেন ; ইহার হস্তে বর ও অভযুমুত্র! বিরাজ করিতেছে। 
এই মণিপূরাখ্য পদ্বস্থ ত্রিকোণে দর্বমঙ্গলদায়িনী চতুভূজ! লাকিলী শক্তি অধিঠিত! 
রহিয়াছেন। ইনি শ্ঠামা, গীতবন্ত্রধারিণী, বিবিধ বেশভৃষায় বিভভূষিত। (তপ্তকাঞ্চনবণা) 
এবং সতত প্রফুললচিত্ত। ৷ 

মণিপূর-সংজ্ক নাভিপদ্মের উদ্ধতাগে হ্বংস্থলে বন্ক.ক-পুষ্পবৎ সমূজ্ঘল অনাহতাখ্য 
দ্বাদশদল পদ্ম বিভ্ভমান আছে । এই পগ্মের দ্বাদশ দলে কহইতে ঠ এইঘ্বাদশটিব্ণ 
বিন্যস্ত রহিয়াছে, এই বর্ণ সিন্দুরের ন্যায় অরুণবর্ণ। এই পক্সের মধ্যে ধুত্বর্ণ বট্ফে।ণ- 
বিশিষ্ট বাযুমণ্ডল আছে ; এ যট্কোণাত্যস্তরে যং-কারাত্মক বাযুবীজ চিন্তা! করিবে। এ 
বীজ ধুন্বর্ণ, মাধূর্য্যবিশিষ্,চতুভূজ, কৃষসারারূঢ় ও সর্বাশ্রেষ্ঠ। এ বীজের মধ্যে করুণাময়, 
নিশ্মল,,শ্বেতবর্ণ ঈশান নামক শিবের চিন্তা করিতে হয়। এই অনাহতপচ্মে বিমল 
তদ্ভিতের হ্যায় পীতবর্ণ॥ কল্যাণজননী, ত্রিনেত্রা, কাকিনীনায়ী শক্তি অধিঠিত। 
আছেন। তিনি চতুভূ্জা, আনন্দোম্মত্তা, বিবিধ ভূষণে সমলম্কৃতা এবং অস্ছিমাল্য- 
ধারিণী ? তদীষ হস্তচতুষ্টয়ে পাশ, কপাল, বর ও অভয়মুত্রা বিমান জাছে, ঠাহার হৃদয় 
সতত ন্ুধারমে আত্রীকৃত। এই অনাহত-পল্মের কণিকামধ্যে তড়িৎ-কোটিসদৃশ 
কোমলাঙ্গ ত্রিকোণ বিভ্তমান আছে। ইহার শক্তি কর্ণিকামধ্যে শোভিত হইতেছে । 
সেই শক্তিমধ্যে বাণ-নামক শিবলিঙ্গ শোভা পাইতেছেন। তদীয় শির়োদেশ অধ্ধচন্্ 
দ্বারা বিভুধিত। এই অনাহত-পদ্ম বায়ুশূন্ত দীপশিখার স্তায় জীবাত্মা স্বার। সুশো- 
ভিত। আদিত্যম্টল দ্বার অত্যন্তর লমুদ্ধীপ্ত হওয়ায় ইহার কেশর সকল সুশোভিত 
হইতেছে। 



শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থ্মালা ২৮১ 

ভুজঙ্গাকাররূপেণ মূলাধারং সমাশ্রিত! | 

শক্তিঃ কুগুলিনী নাম বিসতন্তনিভাগ্ুভা ॥ 
আশুতা ক্ষণপ্রভা বিদ্যন্লিভা ইত্যর্থ2 | 

মূলকন্দং ফণাগ্রেণ দষ্ট। কমলকন্দাবৎ। 

মুখেন পুচ্ছং সংগৃহ্য ব্রহ্মরদ্ধং সমাশ্রিতা ॥ 

পল্লাসন্গতঃ শ্বস্থো গুদমাকুধ্য সাধকঃ। 

বায়ুমুদ্ধগতিং কৃর্ববন্ কুস্তকাবিষ্টমানসঃ ॥ 

ব্লাধাঘাতবশীদগ্সিঃ শ্বাধিষ্টানগতো! জলন্। 

জলনাঘাতপবনাঘাতৈরুত্লিপ্রিতোহহিরাট্ ॥ 

শরু্রগ্রন্থিং ততে। ভিত্বা! বিষুগ্রন্থিং ভিনত্যতঃ | 

রহ্নগ্রন্থিং চ ভিত্বৈব কমলানি ভিনতি ষট.॥ 

সহম্রকমলে শক্তিঃ শিবেন নহু মোদতে। 

সা চাবস্থা পর! জ্ঞেয়া সৈব নির্ব,তিকারণম্ ॥ ইতি । 

কঠপ্রদেশে বিশুদ্ব-সংজ্ঞক যোড়শদলসংযুক্ত পদ্ম সুশোভিত আছে। উহা ধূত্রবর্ণ 
এবং উহ্থার যোড়শদলে ক্রমান্বয়ে রক্তবর্ণ অকারাদি ষোড়শ স্বর বিদ্ধমান রহিয়াছে। 
এই পণ্মে পূর্ণ-শশধরবৎ বৃত্তাকার গগনমণ্ডল বিরাজিত আছে। হিমচ্ছায়াতুল্য শুরু 
গজোপরি আব, শ্বেতবর্ণ, পাশ, অঙ্কুশ, অভয় ও বরধারী হংসবীজের ক্রোড়দেশে 
সদাশিব বাস করিতেছেন । তিনি গিরিজার সহিত অভিন্নদেহ অর্থাৎ অর্ধনা্বীশ্বররূপী, 
শুরুবর্ণ, ত্রিনেত্র, পঞ্চানন, দশহস্ত এবং ব্যাস্রচক্্ান্বরধারী। এই বিশুদ্বপঞ্পে পীতবর্ণ। 
শাকিনী-নান্ী শক্তি অধিঠিতা আছেন ; তিনি অমৃতার্ণব হইতেও বিশ্ৃদ্ধা ও চতূর্ভূর্জা 
এবং তাহার হস্তচতুষ্টয়ে শর, শরাসন, পদ্ম ও অস্কুশ বিদ্ধমান আছে। এ পন্মের 
কণিকামধ্যে নিফলক্ক বিশুদ্ধ চন্দ্রমগ্ুল বিরাজিত রহিয়াছে । 

জযুগলের মধ্যস্থলে আক্তা-চক্র, উহ] দ্বিদলযুক্ত পদ্ম ; উহ চন্দ্রবৎ শুভ্র, ছুইটি দলে হ 
ক্ষ এই দুইটিবর্ণ। এই আক্তঞানামক পদ্মের মধ্যে বিছ্যামুদ্রা, কপাল, ডমক ও জপমালা- 
ধারিণী, চতুভূ্জা, বিমলমানসা, বড়াননা, হাকিনীনাম্ী শক্তি বিরাজিতা। উক্ত পল্সের 
মধ্যভাগে সৃগ্মব্পী মন অবস্থিত এবং যোনিকপিতী কপিকাতে ইতরাখ্য শিবস্থান্.আছে। 
এই স্থানে বিহ্যুম্মালার স্তায় সমুস্তাসিত শক্তিস্থান এবং ব্রহ্মনাড়ী প্রকাশক প্রণবে 
চিন্তা করিবে । যোগী ব্যক্তিরা একাস্তমনে প্রথমে হাকিনীশক্কি, পরে মন, তদনস্তর 
কার্কাতে ইতরাখ্য শিবস্থান, শেষে প্রণব চিন্তা করিবেন। এই আজ্ঞাকমলের 
অন্তশ্ক্রে অর্থাৎ পরমশক্তিস্থানমধ্যে ভ্রর ঈবৎ উদ্ধ'ভাগে বিশুদ্ধ জান ও জ্ঞেয়ম্বরপ 
অস্তরাত্বা অধিষ্ঠিত আছেন, এ ওক্কারের উদ্ধে অদ্ধচন্দ্র বিরাজিত এবং তাহার উর্ধে 
বিশ্দুক্বপী মকান্ন সুশোভিত আছে; এ মকারের আদিভাগে বলরামের সদৃশ শ্বেতবর্ণ 
চশ্রতুল্য নাদ শোভা পাইতেছে। আজ্ঞাসংজ্ঞক দ্বিদলকমলে বায়ুর লয়স্থান,জানিবে। 
এ স্থানোপরি অদ্ধচন্্রবিশিষ্ট বামুবী্জ আছে। এই বানুবীজের উপরি শাস্ত, বর ও 
অতয়প্রদ, শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশক শিববিঝু-্রক্ষাত্মক ব্রিকোণ বিভ্যমান । 

” ২ম তি 



২৮২ শ্করোচাধ্য-গ্রন্থমালা 

শ্রুতিরপি ভগবত্যাঃ চর্ণান্ুজস্ধাধারাপারৈঃ প্রপঞ্চসেবনং প্রতিপাদয়তি। 
তথা হি-- 

লোকস্ত দ্বারমিমত পবিভ্রম্। 

 জ্যোতিম্দ্ভ্রীজমানং মহস্বৎ | 

অমৃতম্ত ধারা বছুধ। দোহমানম্। 

চরণং নে! লোকে স্থধিতান্ দধাতু ॥ *& 

অন্তার্থঃ- লোকস্ত স্বনিবাসস্থানস্ত সাযুজ্যন্ত ব! সাষ্টর্যাদের্ব! ব্রহ্মলোকাদের্বা 

রং, তর্থাীপকমিত্যর্থঃ| অর্চিমৎ অর্টাংষি মযূখাঃ অন্ত সম্তীতি আচিমত, অচচিস্মদি- 
রণ ছান্দসঃ সকারলোপঃ | ময়ুখাঃ কিরণাঃ | পবিত্রং স্বয়ম তিশুদ্ধম্, অন্তশুদ্ধি- 

হেতুশ্চ । “জ্যোতিত্মদৃত্রাজমানং মহম্বৎ* ইত্যাম্রেড়নং অচিম্মৎ স্তত্য এম । যণ্ু__ 
ত্রিখণং মাভৃকাচক্রং সোমহ্র্যানলাত্মকম্। ইতি বক্ষাতে। “অরিম্মং 

ইত্যনেন আগ্েয়ান্তটংঘ্ষ্টোত্তরশতং কথ্যন্তে। “জ্যোতিত্মং* ইত্যনেন প্রন্দাবানি 
ষট্ত্রিংশছৃত্তরশতং জ্যোতীংষি নির্দিত্টন্তে। “মহম্বং* ইত্যনেন ভানবীয়ানি যোঁড়- 

শোত্বরশতং মহাংদি কিরণাঃ সংগৃহান্তে। এতচ্চ পক্ষিতৌ। ঘট পঞ্চাশ” 1 ইতি 

আজ্ঞানামক চক্রের উপরিদেশে শঙ্খিনী নাড়ীর মস্তকে যে শৃন্তাকার স্থান আছে, 
সেই স্থানে বিসর্গ-শক্তি আছে, এ শক্তির নিম্নপ্রদেশে প্রকাশমান সহশ্রদলপদ্ম ন্ুশো- 
ভিত রহিয়াছে। উহা! পূর্ণচন্দ্রবৎ শ্বেতবর্ণ, অধোমুখে বিকসিত, মনোহর এবং উহার 
কেশর সকল প্রাতঃকালীন হৃর্য্যবৎ দীপ্তিমান। এই পল্ম অকারাদি পঞ্চাশদৃ- 
বর্ণাত্বক ও নিতানন্দস্বক্ষপ। এই সহশ্রদল-কমলের মধ্যে নিফলক্ক চন্দ্রম! প্রকাশিত 
আছেন ? তাহার জ্যোৎম্বারাশি পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে । উহার মধ্যে 
বিদ্যুতের ন্যায় ব্রিকোণ-যন্ত্র এবং তন্মধ্যে দেবগণের গুরুম্বরপ পরম গোপনীয় শৃন্তস্থান 
চিন্তা করিবে। এ শুন্তস্থান পরম আনন্দ-ভোগের মূল, অত্যন্ত নুক্স ও পূর্ণচন্ত্রের স্যার 
দীপ্তিমান্। গগনক্পী পরমাত্মস্বরূপ পরমশিব এই স্থলে বিরাজিত আছেন। তিনি 

পরমাননান্বক্পপ ও জীবগণের মোহতিমির-ধ্বংসের একমাত্র হেতু । নিখিল সুথের 
আশ্রয়স্বক্পপ সর্বেশ্বর সেই পরমশিব এ সহল্রার-কমলে অধিষ্ঠান পূর্বক নিরস্তর বিমল- 
মতি যোগিগণকে অমৃতধার। প্রদান করত আত্মজ্ঞানবিষয়ক উপদেশ দিতেছেন। শিব- 

পরায়ণ ব্যক্তিরা এই সহশ্রার-পদ্পকে শিবস্থান বলিয়। বীর্ভন করেন। ঠবষবের! 

উহাকে পরমপুরুষ হরির স্থান, কোন কোন ব্যক্তি হরের পদ, দেবীর চরণপল্ম-ভক্তেরা 
শক্কিত্ান এবং অপর কতিপয় খধি উহাকে প্রকৃতিপুরুষের নিশ্মল স্থান বলিয়! কীর্তন 
করিয়। থাকেন । সহশ্রদলকমলাভ্যন্তরে অমা-নায়ী ষোড়শী চন্দ্রকল! বিদ্মান আছে। 

এঁ কলা প্রভাতকালীন ভাস্করের ন্যায় প্রদীপ্তা, নিশ্বলা, পগ্তস্তর শতাংশের একাংশের 
তায় নৃক্ম! ও পরম শ্রেষ্ঠ! $ উহ তড়িতের ন্যায় কোমলা, নিত্য প্রকাশমান! ও অধো- 
মুখী । উক্ত চন্দ্রকলা হইতে নিরস্তর অমৃতধারা বিগলিত হইতেছে। পূর্বোক্ত দুগ্ 

কত) ব্রাঃ ৩1১২৩ 1 ৪১ ক্লোকঃ। 



শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমালা ২৮৩ 

শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুগপাদরিষ্াামঃ | অধৃতন্থ ধারাঃ সুধা প্রবাহান্ 

বধ! বহুপ্রকারেণ ছ্রিনপ্ততিসহস্রনাড়ীমার্গেধু দোহমানং কিরৎ, চন্ত্রমগুলগতন্থুধা- 
ধারাপ্রবাহাৎ স্বনির্ণেজনপবিত্রিতান্ বর্ষদিত্যর্থঃ। তচ্চরণংঃ চরণশবে। নপুংসকঃ, 
“পদস্িপ্চরপোহ্িযাম্” ইতামরঃ। নঃ অস্মান্ সাধকান্ লোকে প্রপঞ্চে সুধিতান্ 

তৃপ্তান্, বন্বা--সঞ্জাতবুদ্ধিপ্রকাশান্ স্থধিয়ঃ কৃত্ব। দধাতু পুষ্াতু । 
নন্বুং মন্ত্র অপাঘাস্বিষ্টিতু যাজ্যাত্বেনায়াতঃ। মন্ত্রাণাং সমবেতার্থপ্রকাশন- 

শীলত্বাৎ, “চরণায় স্বাহা* ইতি চতু্ধ্যর্ধোপহিতশব্বস্তেব দেবতাত্বাৎ, এতত্ব্যাখ্যানং 

ন সংগচ্ছত ইতি চেৎ_ 

উচ্যাতে-_অত্রাুঃ ভগব্ৎপাদাঃ-_ 

সিদধন্ং পন্রিত্যজা ভিক্ষামটতি দুর্মতিঃ। 

ইতি। অর়মাশয়ঃ__বেদন্ত সকর্তৃকত্বাসিদ্ধেঃ ফলদানসমর্থত্বেন সর্ববিদভিমতং 
বৃদ্বব্যবহারাবমিতশক্তিকং প্লোকন্ত দ্বারম্” ইত্যাদিবিশেষণবিশিষ্টত্বাহ্থং ভগবত্যা- 

শ্চরণমেব “্চর্ণায় স্বাহা” ইত্যব্র চরণশব্দেনাভিধীয়ত ইতি ॥ ১০ ॥ 
পূর্ববশ্লোকে ইন্দুমগ্ডলাত্মকং শ্রীচক্রমিত্যুক্তম। তদেব শ্রীচক্রমূপদিশতি-_ 
অচ্যুতানন্দৃক্কতু-টীকা ।-_কুগুলিত্তা আরোহণমুক্ত। অবরোহণ- 

মাহ নুধাধারাসারৈরিত্যাদি। হে দেবি! পুনরপি রসায্ায়মহস! ষট চক্রতেজস! 
উপলক্ষিতা সতী অর্থাত্তেনৈব পথা স্বাঃ ভূমিং নিজবসতিস্থানং মূলাধারং অবাপ্য। 
তথ! চ শ্রুতি:,__প্পার্ধিবাপত্তিজসবায়ব্য-নভসনামানি ষটচক্রাণি শাস্তবাস্নায্মিশতি। 
বং আত্মানং স্বশরীরং ভূজগনিভং সর্পাকারং অধুয্টবলয়ং সার্ধত্রিবলয়ং কৃত্বা কুলকুণ্ডে 
আধারপন্মাধসত্রিকোণে শ্বপিষি নিদ্রাসি। কুলকুণ্ডে কিন্তুতে? কুহরিণি সচ্ছি্রে। 
এতেন কুগুলিন্তাঃ সর্পাক্কৃতিত্বাৎ কুলকুগুলস্য সর্গশয়নযোগ্যত। হুচিতা। কিং 

কুর্বতী? আজ্ঞাচক্রস্থিতচরণধুগলাস্তিবগলিতৈঃ অমৃতবৃষটিম্পাতৈঃ প্রপঞ্চং 

অমাকলার মধ্যস্থলে নির্ব্বাণ-সংজ্ঞক একটি কল! বিরাজিতা আছে । এ কলা জ্ে্াগ্রের 
সহশ্রাংশের একাংশবৎ ুক্া, ঘবাদশাদিত্যের স্তায় দীপ্তিমতী, চন্দ্রকলাকারা, জীবগণের 
জ্ঞানলাভের একমাত্র কারণ, ইষ্টদেবতাস্বব্বপ। ও মাহাত্ব্মবতী। ইহাকেই মহাকুণ্ুলিনী 
বলে; এই কল! ধ্যান করিলেই তত্বজ্ঞানের সঞ্চার হয়। & নির্বাণকলার মধ্যে 
পরমনির্ব্বাণশক্তি অবস্থিতা। তিনি কোটিভাস্করবৎ দীপ্তিমতী, ত্রিভূবনের জননী, 
ফেশাগ্র হইতে সু, পরম গু, জীবকূলের ভীবনম্বন্ধপা, নিরস্তর শিবসঙ্গম হেতু 
প্রণরগর্তা। এ নির্ব্ধাণশক্তির মধ্যস্থলে নিশ্ল, নিত্যানন্ন-স্বরূপ, পরম আনন্যাম্পদ, 
যোগিজনগম্য এক শিবস্থান আছে। কোন কোন ব্যক্তি উহাকে ব্রদ্মপদ, কোন কোন 
ব্যক্তি বৈফব-পদ, কোন কোন দুবী হুসাখ্যপদ এবং কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি মোক্ষ- 
পদের দ্বারত্বরূপ বলিয়া কীর্ডন করেন। 
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টচক্রাত্মকং দেহং সিঞ্চস্তী। তথ চ--্ীমত্যাশ্ততুশ্চরণং বর্ণরতি। শুক্ুরক্ত- 
মিশ্রনির্বাণসংজ্ঞ' সত্বরজন্তমোইতীতগুণ প্রধানম্। তত্র শুরুরস্তয়োরাজ্ঞাচন্তং স্থানং 

মিশ্রস্ত হৃংকমলং নির্ববীণন্ত সহত্রারম্। তছুক্তং ভগবত দত্বাত্রেয়েণ ;_জ্রমধাগে 
বিধিহরী তব রক্ত-শুরলৌ, পাদৌ রজোইমলগুণৌ খলু সেব্যমানৌ। স্থতিস্থিতী 
বিতন্ুতে হৃদয়ে তৃতীয়মক্বিং ভঞ্জন্ হরতি বিশ্বমুদরগ্রবীর্য্যঃ | তুর্য্যং তবাজ্যি- 
কমলং নিরুপাধিবোধং, সান্দ্রামৃতং শিবপদে সততং নমামি ॥ শ্লো কদ্ধয়েন শ্রমত্যাঃ 

কুগ্তলিন্তাঃ রোহাবরোহৌ লিখিতৌ। তথ! চ গৌতমীয়ে,__*মূলপন্মে কুগুলিনী 

যাবসিত্রাীতা প্রতে! | তাবৎ কিঞ্িন্ন সিধ্যেত মন্ত্ন্্ার্ঠনাদিকম্।” শ্রীদাধ- 
বাচাধ্যপাদাঃ-প্প্রাণিনাং দেহমধ্যে চ সংস্থিতানন্দরূপিণী। আধারশক্তিঃ স| 

জেয়া ত্বগাদিধাতুলিম্মিতা। তন্মধ্যে কমলং ধ্যায়েদ্বাদশারং ধিকৃম্বরমূ। যোনি: 
স্তৎকণিকামধ্যে কুলমাতৃমী স্থিত । বামকোষ্ঠাদিড়। নাড়ী তন্তাং গচ্ছতি চন্ত্রমাঃ। 

দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী তন্তাং গচ্ছতি ভাস্করঃ। উর্ধাকোষ্ঠাৎ সুযুন্াখ্যা ধুস্ত,র- 
কুম্থমাকৃতিঃ | তন্মধ্যে চিত্রিনী ধোয়া পধশশদবর্ণরূপিণী ॥ তদ্বর্ণবক্ষপদবী বিসতন্ত- 
তনীয়সী । মধ্যমেরুগতা নিত্যং নুতন ব্রন্ধরদ্ধকম্। যোনৌ ভ্রমতি রক্তাভে। বিন্দঃ 
কন্দপদংজ্ঞকঃ | তন্মাচ্ছিথা সমুদূতা স্থিরবিদ্যন্লতালম1। ততুর্ধে কুগুলীশকতিঃ স্বয়নূ- 
মুখবোধিনী | মূলাজকণিকামধ্যে ধরণ্যা মধ্যসঙ্গতম্। ধ্যায়েলিঙ্গমধোবজ,ং লোহিতং 
বন্ধজীববৎ ॥* শারদায়ান্ব,--"আধার কন্দমধ্যস্থং ব্রিকোণমতিসুন্দয়ম। জ্যোতিষাং 
মন্দিরং দিব্যং প্রাুরাগমবেদিনঃ | অত্র বিছাল্লতাকার৷ কুগুলী পরদেবতা | পরি- 
্কুব্রতি সর্বাত্মা সুষুপ্তভূজগাকতিঃ ॥” গৌতমীয়ে,__«গুদমেদ্রাস্তরে শক্তিং ক্রমাতাঞ্চ 
প্রবর্ধয়েখ। লিঙ্গভেদক্রমেপৈব বিন্দুচক্রঞ্চ প্রাপয়েৎ! শঙ্ুন! তাং পরাং শক্তি- 
মেকীভাবং বিচিন্তয়েৎ | তব্রোখিতামৃতং যত্তদুক্রতলাক্ষারসোপমম্। পা্িত্া। চ তাং 
শক্তিং রুষ্ণাথ্যাং যোগসিদ্ধিদাম্। ষট্চক্রদেবতান্তত্র সন্তর্প্যামৃত ধারয়। | আনয়েতেন 
মা্গেণ মূলাধারং ততঃ নুধীঃ॥* অত্র বিমলাবীজমুপুদ্ধরস্তি।__অধাপ্যশব্বাং 
মলকার-। যুগবলশবাৎ লকারঃ। তূমিংশব্াদুকারানুন্থারৌ। এতেন ননী; ॥ ১০ ॥ 

সন্নুতাগ ।_হে দেবি! তুমি কুলপথ দ্বারা যটক্রভেদ পূর্বক & 
সহল্রারে গমন করিয়। যখন পরমশিবের সহিত সংমিলিত! হও, তখন তোমার পাদ- 
পদ্মযুগলের প্রান্ত হইতে বিগলিত অমৃতধারাবর্ষণ ঘবারা সমুদাঁয় চক্র ও চক্রস্থ দেবতা- 
গণুকে পুলরুক্ীবিত ও সন্তপিত করিতে করিতে পুনর্ধার তুমি মেই কুলপথ 

* পাঠকবর্গের বোধসৌকর্যার্থ এই স্থলে বট্চক্র-ভেদের প্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত 
হইতেছে। যটচক্র ভেদ করত কৃগুলিনীকে সহশ্রারে উত্থাপিত করিয়া পরমখিবের 
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দ্বারাই মৃূলাধারে প্রত্যাগমন করত আপনাকে সার্দত্রিবলয়াক্কৃতি সর্পরূপিণী করিয়! 

মূলাধারস্থিত স্বয়স্ৃলিঙ্গে নিত্রিত হুইয়! থাক ॥ ১০ ॥ 
ভ্ঞাৎুপম্থ্য ।_এ স্থলে টীকাকার বিমলাবীজ উদ্ধৃত করি রাছেন।--অবাপ্য- 

শবে মকার, যুগলশব্দে লকার, ভূমিং শব্দে উকার ও অন্ুম্বার। ইহ! দ্বার শ্ং 

এই বীজ উদ্ধৃত হইল ॥ ১০ ॥ 

চতুভিঃ শ্রীক্সেঃ শিবযুবতিভিঃ পঞ্চভিরপি, 
প্রভিম্নীভিঃ শস্তোর্নবভিরপি মূলপ্রকৃতিভিঃ | 
% ব্রঘ্বশ্চ হ্বারিংশদৃবন্দলকলাণ*কজ-ভ্রিবলয়- 

ত্রিরেখাভিঃ সার্ধং তব ভবনকোণাঃ পরিণতাঃ ॥১১॥ 
তলক্গমীতলক্রুত-টীন্কা। ।_ চতুভিঃ চতুঃসংখ্যাসংখ্যেক্সৈ গ্রীক্ঠে__ 

শৃণাতি হিনস্তীতি শ্রীঃ বিষং কণ্ঠে যস্তাপৌ শ্রীকঞ্ঠঃ হরঃ। তে কোণ অপি গ্রীকাঃ। 
তাদাত্ম্যাৎ তন্ব্পদেশঃ । অতএব বহুধচনসিদ্ধিঃ | শ্রীকাত্মকৈরিত্যর্থঃ। শিব্যুব- 

তিভিঃ শ্রক্তিভিঃ পূর্বব্ুবচনসিদ্ধিঃ। শক্যাত্মকৈরিত্যর্থঃ। পঞ্চভিঃ। অপি- 

শবে! ভেদে। প্রভিন্নাভিঃ প্রকর্ষেণ ভিন্নাভিঃ--প্রকর্ষস্ত শিবশক্তিচক্রমধ্যে 

বৈন্ববস্থানন্ত বিদ্যমানত্বাৎ। এতচ্চ সমরমতেন স্ৃষ্টিতক্রম্ণ পঞ্চচক্রলেখনে জ্ঞেয়ম্। 

সহিত মিলিত করিতে হইলে প্রথমতঃ বায়ুবীজ (ষং) উচ্চারণ পূর্বক বামনাসিক। দ্বারা 
আকর্ষণ করত মৃলাধারস্থিত কন্দর্পবাযু উদ্দীপিত করিয়া, পরে বহিবীজ (রং) উচ্চারণ 
পূর্বক দক্ষিণনাসিক! দ্বারা বাযু আকর্ষণ করত কুগুলিনীর চতুদ্দিকৃস্থিত অগ্নি প্রজালিত 
করিতে হইবে। তৎপরে বন্ছি সমুদ্দীপিত হইলে কুলকুণ্ডলিনী তাহীর উত্তাপ দ্বারা 
এবং হু* এই বীজ উচ্চারণ দ্বার! জাগরিত হইয়া উঠিবেন। পরে হংসঃ এই মন্ত্র উচ্চারণ 
পূর্বক মুলাধার সক্কোচিত করিয়। তাহাকে উত্থাপিত করিতে হইবে। পূর্বেধে ষিনি 
সাপ্ত্রিবলয়াকারে স্বয়ভূলিঙ্গ বেষ্টন পূর্বক ফণা দ্বার ব্রহ্মমার্গ রোধ করিয়। নিদ্বিতা 
ছিলেন, এক্ষণে তিনি ত্রহ্মবিবরে প্রবেশ পূর্বক উদ্বিত হইতে আরম্ভ করিবেন এবং 
আত্মা কুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত হইয়। থাকিবেন। এই সমুদায় ব্যাপ্ত ভাবন। 
দ্বার! সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইলে কুলকুগুলিনী প্রকৃতপ্রস্তাবে উশ্িত হইতে থাকিবেন, 
তখন সাধক স্পষ্টরূপে অন্থৃতব করিতে পারিবেন । 

যখন কুগুলিনী জাগরিত। হইয়। উদ্ধাগমনে উন্মুখী হইবেন, সে সময় মৃলাধারস্থিত 
সমুঙ্ধায় দেবত ও বর্ণাদি সমুদায় তাহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। মহীমগ্ডল লয়প্রাণ্ত 
হইয়া কুগ্ডুলিনীর শরীরে লং-বীজে পরিণত হইবে। কুগ্ুলিনী মৃলাধার পরিত্যাগ 
করিবামাত্র শৃন্ত মূলাধায়পণ্ম অধোমুখ ও মুক্রিত হইয়। যাইবে । সমূদায় চক্ন্থ পল্মই 
অধোমুখ ও মুক্রিত অবস্থায় আছে। কুগ্ডলিনী চৈতন্তপ্রাপ্ত হইয়। বখন যে পল্পে গমন 

* চতুরিতি। 1 কলাশ। 
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কৌলমতেন সংহারক্রমেণ নবযোনিচক্রলেখনে উর্ধাধোমুখতয়া৷ অবস্থিতেঃ প্রতি 

জ্ঞের়ম। তেনোভয়ং পৃথক্ পৃথক্ স্থিতমিত্য্থঃ । শস্তোঃ ইতি পঞ্চমী। শতৃ- 

শবেন চত্বারঃ শ্ীকঠাঃ উচ্যন্তে। নবতিঃ নবসংট্যৈঃ। অপিশবে। বক্ষ্যমাণ- 

বাছুল্যং সমুচ্চিনোতি। মূলপ্রকৃতিভিঃ প্রপঞ্চন্ত মূলকারৈঃ। অতএব তেষাং 

যোনিশব্দেন ব্যবহারঃ | নবযোনয়ো নবধাত্বাম্বকাঃ। তধা চৌক্তম্ কামি- 
কায়াম্ ১. 

তবগস্থঙ মাংসমেদোহস্থিধাতবঃ শক্তিমূলকাঃ। 
মজ্জাগুক্রকল)প্রাণজীবধাতবঃ শিবমুলকাঃ ॥ 

নবধাতুরয়ং দেহো৷ নবযৌনিসমুস্তবঃ | * 

দশমী যোনিরেকৈব 1 পরা শক্তিস্তদীশ্বরী ॥ 

ইতি দশমী যোনি: বৈন্দবস্থানম্। তদীশ্বরী তন্ত দেহস্তেত্যর্থঃ | 

করিবেন, তখন সেই পদ্মই উদ্ধমুখ ও বিকসিত হইয়া উঠিবে, সুতরাং সমুদার পদ্মুই 

ভাবনার সময় উদ্ধমুখ ও বিকসিত হয়। অতঃপর কুগুলিনী স্থাধিষ্ঠানচক্রে উপনীতা 

হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ উহা উদ্ধুখ ও বিকসিত হইবে । তৎকালে চক্রস্থিত সমুদায় 
দেবতা ও ব্ণকুগুলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। লং এই পৃথ্পীবীজ জলমণ্ডলে 

লয়প্রাপ্ত হইলে জলও বং-বীজে পরিণত হইয়। কুলকুগুলিনীর শরীরে অবস্থান করিতে 

থাকিবে। 
অন্তর কুলকুগুলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক মণিপূরে উত্থিত হইবেন। 

মেই সময় চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি কুগুলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে এবং 
বংবীজ বহ্িমগুলে লীন হুইয়। যাইবে, বহ্িও রং-বীজে পরিণত হইয়। কুগুলিনীর 

শরীরে লীন থণ্টকিবে। এই চক্রকে ত্রঙ্গগ্রস্থি বলে। ইহা ভেদ করিতে প্রথমতঃ 

. সাধকের কিঞিং কষ্ট হয়। ইহা প্রথম ভেদ হইবার সময় সাধক কৃশ হইয়। পড়েন 
এবং সাধকের উদরাময় রোগ জন্মে। 

অন্তর কুলকুগুলিনী মণিপুর পরিত্যাগ পূর্বক অনাহতচক্কে উপনীত হইবেন। 
তৎকালে চত্রস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি কুগুলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে! 
রং-বীজ বাযূমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে এবং বায়ুও যংবীজে পরিণত হইয়। কুলকুগুলিনীর 
শত্ীরে মঈন থাকিবে । এই চক্রের নাম বিসুগ্রস্থি, ইহ! ভেদ করাও সাধকের কষ্টসাধ্য । 

অতঃপর কুলকুগুলিনী অনাহতচক্র পরিত্যাগ করত বিশ্ুদ্ধচক্রে উশ্খিত হইবেন। 

ত্ংকালে চন্কস্থিত সমুদ্লা় দেবতা ও বর্ণাদি কুণুলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে 
এবং যং এই বাযুবীজজ আকাশমগলে লীন হইয়া! যাইবে। আকাশও হং এই বীজে 

পরিণত হুইবে। 

& “জীবধাতুর্নাম জীবাধিষ্ঠানত্বাৎ ওজোধাতুরেব জীবধাতৃরিত্যুচ্যতে। তহুক্কং 

বাগ তটেন--রসাদিশুক্রাক্রাস্বানাং ধাতুনাং প্রসাদশ্রেক্ঠো জীবাধারভূতো ধাতুঃ ওজ ইডি" 

ইত্যয়মধিকে! ব্যাখ্যানরূপঃ পাঠঃ তৎ-পুস্তকে দৃষ্ততে | 
ন' “শষ! ধাতুরেকৈব" ইতি পাঠীন্তরম্। 
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এবং পিগ্ডাগুমুৎপন্নং তদদ্ত্রহ্ষা ওমুদ্ধভৌ । 

পঞ্চ তৃতানি শাক্তানি মায়াদীনি শিবন্ত তু ॥ 
মায় চ শুদ্ধবিদ্ধ! চ মহেস্বরসদাশিবৌ । 

পঞ্চবিংশতিতন্বানি তত্রৈবান্তর্ভবস্তি তে। 

একাদশেক্দ্রিয়াণি শবাদিতন্মাত্রাঃ তচ্ছৰেন পরামৃশ্থান্তে | 

০ শিবশক্ত্যাত্মকং বিদ্ধি জগদেতচ্চরাচরম | 

চরং পিগাস্তং, অচরং ব্রহ্মা ইত্যর্থঃ | 

কেচিত্তু একপঞ্চাশত্ত্বান্তানুঃ ৷ তথাহি_ 

পঞ্চ ভূতানি তন্মাব্রপঞ্চকং চেন্দ্রিয়াণি চ। 

*্ভ্ানেক্রিয়াণি পধ্ৈব তথা কর্দেরন্ডিয়াণি চ ॥ 

ত্বগাদিধাতবঃ সপ্ত পঞ্চ প্রাণাদিবায়বঃ | 

মনশ্চাহংকৃতিঃ খ্যাতিগু ণাঃ প্রকৃতিপুরুষৌ ॥ 

রাগে। বিস্তা কল! চৈব নিয়তিঃ কাল এব চ। 

মায়! চ শুদ্ধবিষ্1 চ মহেশ্বরসদাশিবৌ ॥ 

শক্তিশ্চ 8, চ ঠতনবাপি ক্রমশো বঃ। 
০ পাপী পপপ স্পা পপি পপি স্প্পোশা? শষ পপ পপি সপ আর সী এপ সপ ও, 

অনস্তর কুগুলিনী খন আজ্ঞ।চক্রে উপনীত হইবেন, তখন চক্রস্থ দেবতা সকল 
ও বর্ণাদি তাহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইরে। পরে হং আকাশবীজ যনশ্চন্রে লয় পাইবে। 
মনও কুগুলিনীর শরীরে লীন হইয়! যাইবে । এই আজ্ঞাচক্রকেই রুদ্প্রস্থি বলে। 
ইহা ভেদ করিলেই কুগুপিনী স্বয্ং উত্থিত হইয়া পরমশিবে সংমিলিতা.হয়েন। 

পরে কুগুলিনী দ্বিদলপন্ম ভেদ করত যেমন উত্থিত হইতে থাকিবেন অমনি ক্রমে 
ক্রমে নিরালম্বপুরী, প্রণব, নাদ ও বিন্দু প্রভৃতি তাহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবে। 
তৎপরে তিনি পরমশিবে সংমিলিত ও একীভূত হইলে তাহার সামরম্য-ম্ভূত অমৃত 
দ্বার! ক্ষুদ্র ব্রদ্াপ্ুরূপ শরীর প্রাবিত হইতে থাকিবে । এই সময় সাধক সমুদয় জগৎ 
বিশ্বত হইরা একমাত্র অনির্ব্চনীয় আনন্পরসে মগ্ন হইয়া থাকেন। 

এইক্ধপে কুলকুগুলিনী পরমশিবের সহিত সামরন্য সম্ভোগ করিয়! স্ছুনর্ববান 
স্বস্থানে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত। হইবেন, তিনি প্রত্যাগমনকালে ষে যে চক্রে উপনীত 
হইবেন, সেই সেই চক্রের যে যে দেবতা প্রভৃতি যে ভাবে তাহার শরীরে লয়প্রাপ্ত, 
হইয়াছিলেন, তাহার বিপরীতভাবে তাহারা সৃষ্ট হইতে থাকিবেন। কুগুলিনীশক্তি 
বিন্দু, নাদ, প্রণব, নিরালম্বপুরী প্রভৃতি স্যপ্টি করিয়া যখন আজ্ঞাচক্রে উপস্থিত! হইবেন, 
তখন শরীর হইতে চক্রস্থ দেবতা! প্রভৃতি সমুদয় হ্& হইয় যথাস্থানে অবস্থিতি করিতে 
থাকিবেন এবং তৎকালে মন হইতে হং এই আকাশবীজ উৎপন্ন হইয়া কুগুলিনীর 
শরীরে লীন থাকিবে 

অনস্তর কুগুলিনী ক্রমশঃ স্্টি করিতে করিতে বিশুদ্ধচক্ষে উপনীত! হইবেন। 
এই স্থানে তাহার শরীর হইতে অধ্ধনারীম্বর শিব, শাকিনীশক্তি ও বণ প্রস্থৃতি 
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ইতি। এতান্তেকপঞ্চাশত্বত্বানি বামব্যপংহিতাদিশৈব-পুরাণেষু সর্কেষু প্রতি- 
পাদিতানি। অন্তার্থঃ_পঞ্চ ভূতানি পৃথিব্প্তেজোবাধীকাশাত্মবকাঁনি 

কার্ধ্যকারণরূপেণাবস্থিতানি। গন্ধাদিতন্মাত্রপঞ্চকং পৃথিব্যাদীনাং কারণ- 
ভৃতম্। জ্ঞানেত্ত্রিয়াণি শ্রোর্রত্বক্চক্ষুজিহ্বাস্রাণাত্বকানি। কর্মেক্রিয়াণি 
বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থাত্মকানি। ধাতবঃ  ত্বগস্থঙমাংসমেদোস্থিমজ্জাশুক্রাণি । 

বানবঃ প্রাণাপানব্যালোদানসমানাঃ | মনঃ মননাত্বিকা শক্তিঃ। অহঙ্কৃতিঃ অহ- 

স্কারজনিকা! শক্তিঃ। খ্যাতিঃ জ্ঞানম্। গুণাঃ সত্বরজন্তমাংসি। প্ররুতিঃ মূল- 

প্রকৃতিঃ। পুরুষে জীবঃ| রাগঃ ইচ্ছা । বিদ্যা জনিতবিকর্জ্ঞানম্। কলাঃ 

ষটাত্তরত্রিশতমখ্যাকাঃ | নিয়তিঃ নিয়ামিকা শক্তিঃ। কালঃ সংহরণশক্তিঃ | 
মায়। প্রন্দ্রজালিকাদিজ্ঞানম্* | শুন্ধবিস্তা মোচকজ্ঞানম্। মহেরঃ রজাগুণা- 

বিষ; স্থষ্টিকর্তা। সদাশিবঃ .স্ষটিস্থিতিকর্তী | শক্তিঃ মহেশ্বরসদাশিবয়োঃ রক্ষণ- 

সর্জনশক্তিঃ। চকারাৎ কালাত্মিক। 1 সংহারিণী শক্তিশ্চ। শিবততরং শুদ্ববুদ্ধমুক্ত- 

স্বূপম্। এতেষু সর্কেষু তত্বেধু কতিচন তত্বানি কুত্রচিদস্তর্ভবস্তি। ত্বগাদিসপ্- 

ধাতবঃ ভূতেঘন্তর্ভবন্তি। প্রাণাদিবারবঃ বায়াবন্তরবস্তি। অতো! ভূতেঘেব 

আবিভূত হইতে থাকিবে । হং-বাজ হইতে আকাশের স্তি হইবে এবং আকাশ 
হইতে ষং এই বায়ুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুগুলিনীর শরীরে লীন থাকিবে । এইরূপে 
কুগুলিনী বিশ্ুদ্বচক্রের দেবতা প্রতৃতি স্থষ্িপূর্ববক যথাস্থানে স্থাপিত করিয়! অনাহত- 
চক্রে উপস্থিত হইবেন । এই মময় চত্রস্থ দেবতাসকল ও বর্ণাদি তাহার শরীর হইতে 
আবিভূ্তি হইয়। ষথাস্থানে অবস্থান করিবে । যং-বীজ হইতে বায়ুর স্ত্ি হইবে। 
বায়ু হইতে র: এই বন্কিবীজ উৎপন্ন হইয়! কুগুলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। 

অতঃপর কুলকুগুলিনী মণিপুরে প্রতিগমন করিবেন। তৎকালে তাহার শরীর 
হইতে চক্রস্থ দেবতাসকল ও বর্ণাদি প্রাছভূতি হইয়! ষথাস্থানে অবস্থান করিবে । পরে 
রং-বীজ হইতে তেজ এবং তেজ হইতে বং এই বরুণবীজ উৎপন্ন হইয়। কুগুলিনীর 
শরীরে লীন থাকিবে । তৎপরে কুগুলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীত! হইলে ঠাহার 
শরীর , হইতে চক্রন্থিত দেবতা-সকল ও বর্ণাদি স্থষ্ট হইয়া বথাস্থানে অবস্থিতি করিবে 
এবং বং-বীজ হইতে জল ও জল হইতে লং এই পৃথিবীবীজ উৎপন্ন হইয়া কুগুলিনীর় 
শরীরে লীন থাকিবে। 

অনস্তর কুগুলিনী মৃলাধারে উপনীতা হইলে ক্টাহার শরীর হইতে চক্রস্থিত 
দেরতাসকলপ ও বর্ণ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে এবং লং এই বীজ 
হইতে পৃথিবীর স্ষ্টি হইবে। অতঃপর স্কুলকুণগ্ডলিনী সাস্ীন্তিবলয়াকারে স্বয়ভূলি্গ 
বেষ্টন করিয়। মুখ দ্বারা ত্রন্্ধার অবরোধপূর্বক নিত্রিতা হইয়৷ থাকিধেন। তৎকালে 
জীবচ্রাও পুনর্ববার ভ্রাস্তিজালে পতিত হইয়। যথাস্থানে অবস্থান করিবেন। 

* “কান্জ্ঞানং" ইতি চ পাঠ: । 
* “কালন্য সহারিবী--” ইজি, পাঠাস্তরম্। 
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তেষামস্তডাবঃ। অহঙ্কারম্ত মনন্তন্তর্ভাবঃ। খ্যাতেবিস্ায়ামন্তর্ভাবঃ। গুণানাং 
প্রকৃতাবন্তভাবঃ | প্ররূতেস্ত শক্তাবস্তরভাবঃ | পুরুষস্ত মহেশ্বরেহস্তর্ভাবঃ | কলায়াঃ 

শুদ্ধবিষ্ঠায়মন্ত্াবঃ | পিয়তেম্ত শক্তাবেবাস্তর্ভাব। কালশ্ত মহেশ্বরে 

সদাশিবে চান্তডাবঃ। শক্তেন্ত শুদ্ধবিদ্তার়ামস্তভীবঃ | শিবতব্স্ত সদাশিব- 

তত্বেহস্তর্ভাবঃ। ইতি তন্বানি পঞ্চবিংশতিরেব__পঞ্চভূতানি তম্মাত্রপঞ্চকং পঞ্চ 

জানোন্দুয়াণি পঞ্চ কর্েন্রিয়াণি মনম্তত্বং, মায়াবিশুদ্ধবিদ্তামহেশ্বরসদাশিবাজ্মকানি 

চত্বারি। এতানি পঞ্চবংশতিতত্বানি সর্বসম্মতানি ১ শ্রুত্যন্গৃহীতত্বাৎ। তথ! চ 

শ্রুতিঃ--“পঞ্চবিংশ, আত্মা ভবতি” * ইতি । অতশ্চ ষট-ত্রিংশতত্বানীস্তাদি তত 

বিকল্পঃ শ্রুতানুসারেণ পঞ্চবিংশতিতক্পর ইতানুসন্ধেয়ম। অতশ্চ সর্বতত্বাতীতং 

শিবশক্কিসুম্পুটম ৯ ৩ন্মাদেব জগছুৎপত্তিঃ | তহুক্তম্ সুভগোদয়ে-_ 

পরোইপি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্তং ন কিঞ্চন। 

শক্তঃ স্তাৎ পরমেশানি শক্ত্য। যুক্তে। ভবেদ্যদি ॥ 

তি। অন্র বহু বক্তব্যমন্তি। ততু, সুভগোদয়ব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপ- 

পাদিতমস্মীভিবিতি অলমতিবিস্তরেণ। প্রকৃতমন্ুরামঃ | 

চতুশ্চতারিংশং এতৎসংখ্যাভিঃ বন্থদলকলাশ্রত্রিখলয়ন্রিরেখাতিঃ। বসবোহ্টৌ, 
তেন বন্ুশব্েন অষ্টসংখ্যা লক্ষ্যতে । বন্থাদলং অষ্টদলম্। কলাশ্রং কলা; ষোড়শ। 

তেন কলাশবেন যোড়শসংখ্যা লক্ষ্যতে । অশ্রশব্ষেন দলং লক্ষাতে। অতঃ 

কলাশ্রং যোড়শদলমিত্যর্থঃ | ভ্রিবলয়ং ব্রয়াণাং বলরানাং সমাহার: ভ্রিবলযং, 

ব্রিমেখলমিত্যর্থ:। ত্রিরেখাঃ প্রাকারবলয়াকাররেখাঃ ভূপুরত্রয়মিত্যর্থট। এতচ্চ 

ভূপুরত্রয়ং চতুর্দিক্ষু ঘ্বারযুক্তম। তথ! চোক্তম্্-_ 

বিন্দুত্িকোণবস্থকোণদশা রযুগ্মমন্বশ্রনাগদলসংযুতযোড়শারম্ । 

বৃততত্রিভূপুরযুতং পরিতশ্চতুদ্ছাঃ শ্রচক্রমেতছ্দিতং পরদেবতায়াঃ ॥ 
ইতি। শ্রুতিরপি-_ 

সতন্বাংটারগমং তা । সহার্ংং নগরং তব ॥ 1 
ইতি। অন্তার্থ সততা, চতুদ্বারমিতার্থ: ছান্দসে| বর্ণলোপশ্চ |. অট্টারগমং 

অষ্টারৈঃ প্রীকারবলযৈঃ ব্রিভিঃ অগমং দুর্গমম্। তা তানীমানি ভূতানি। ভগ- 
বতি!' তব লগরং পুরং শ্রীচক্রাত্মকং 'সংহার্যং সংহারকমিত্যর্থ:। পুৃথিব্যাদি- 
মহেশ্বরাস্তানি তন্বানি তব্রৈধ লীয়স্ত ইতি তাৎপর্য্যম্। 

* তৈ,জ্রা ১২।$ 1,8ত, আ, ১৩১ 

১ম--৩৭ | 
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কেচিদেবং ব্যাচক্ষতে--সংহার্যং সংহারক্রমেণ লেখনীয্মিতি | তন্ন, কৌলষত 

এব সংহারক্রমেণ চক্রন্ত লেখনীয়ত্বাদিতি। প্রকৃতমন্সরামঃ-_ 

তাভিঃ সার্ধং সহ তব ভবত্যাঃ শরণকোণাঃ শরণং গৃহং বৈন্দবং মন্দিরং) তচ্চ 

কোণাশ্চেতি বন্থসমাসঃ | ততঃ কোণাশ্চতুষ্চত্বারিংশদিত্যর্থ; । 

নম্থু বিন্দুত্রিকোণেত্যাদিক্রমেণ ত্রিকোণবিন্দৃভ্যাং যোগে যট্চত্বারিংশংকোণাঃ 
বিন্দুপরিত্যা গে পঞ্চচত্বারিংশখকোণা! ইতি চেখ_ 

সত্যং, প্রস্তারবশাৎ ব্রিকোণস্যাধস্থিতং কোণন্বয়ম্টকোণে নি দু ততশ্চ 

কোণাঃ “্ুত্বারিংপদেবেতি | 

শরণেন সার্ধং কোণ! ইতি ছন্বলমাঁসগত্য ব্যাখ্যাতম্। ডি 

দিতি পাঠাস্তরম্। তত্র স্পষ্ট এবাথঃ। পরিণতাঃ পরিণাম প্রাপ্ডাঃ। াত্তমর্থঃ-_ 

ত্রিকোণাষ্টকোণদশকোপ-যুগল-চতুর্দ শকোণাত্মবকানি শক্তিচক্রাশি। অষ্টদলযোড়শ- 
দলমেথলাত্রয়ভূপুরত্রয়াত্মকানি চত্বারি শিবচক্রাণি। ত্রিকোণে বস্থদলং বস্থুকোণে 

বোড়শদলং দশারধযুগ্ে মেখলাত্রিতরং ভুবনাশ্রকে তৃগৃহং অন্তভূতিমিতি পরিণত- 

মিত্যুচাতে। এতঙচ্চ পূর্বমেব প্রতিপাদিতম্ । 
অব্রেখং পদযোজনা-_হে ভগবতি ! চতুণ্ডিঃ শ্রীকঠ্েঃ শস্তোঃ মকাশীং 

প্রতিন্মাভিঃ পঞ্চভিঃ শিবযুবতিভিঃ নবভিরপি মূলপ্রক্কাতিভিঃ তবু শরণকোণাঃ বসু" 
দল কলাশ্রত্রিবলয়ত্রিরেখাভিঃ সার্ধং পরিণতাঃ সন্তঃ চতুশ্চত্বারিংপদিতি। 

অভ্রেদমনুসন্ধেয়ম্-_-অশ্মিন্ চক্রে অষ্টাবিংশতির্ধর্মস্থানানি। সন্ধয়স্ত চতুবিংশতিঃ | 
নম মন্থবীণি চতুবিংশতিরেব, কথং অষ্টাবিংশতিঃ ? 

_. দ্বিরেখাদঙগমন্থানং সন্ধিগ্ত্যিভিধীয়তে। 
ত্রিরেখাসঙ্গমস্থানং মর্ম মন্ঘ্ববিদে! বিছুঃ ॥ 

ইতি। 

উচ্যতে_-অষ্টদলযোড়শদলমেখনাত্রয়তৃপুরত্রয়াণাং শিবচক্রাণাং ত্রিরেখাসঙ্গম- 
স্থানাভাবেংপি বাচনিকী মর্খসংজ্ঞা। যথোক্তং চনত্রজ্ঞানবিস্তায়াম্ _ 

মন্থতরদ্ধিদশী রাষ্টকোণবৃত্তচতুষ্টয়ম্। 

অষ্টাবিংশতিমর্ম্মাণি চতুধ্বিংশতিসন্ধয়ঃ ॥ 

ইতি। অন্তার্থঃ-চতুর্দশকোণে দশারফুগ্ে অষ্টকোণে চ ত্রিরেখাসঙম- 
স্থানগণনায়াং চতুধিংশতিম্শস্থানানি বৃত্তচতুষ্টয়েন শিকচক্রাত্মকেন সার্ধং অষ্টা- 
বিংশিতিরিতি। 

এতংসর্বং চক্রলেখনাগরিজ্ঞানে ভ্ঞাতুং ছঃশকমিতি চক্রলেখনপ্রকারো 
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নিরূপ্যতে। সচ দ্বিপ্রকারঃ) ৃতিক্রমেণ সংহারক্রমেণ চেতি | সংহারক্রমেণ লেখনং 
কৌলমার্গ এব। তথাহপি নবযোনিপরিজ্ঞানার্থং স প্রকারে! নিরূপ্যতে। 

সংহারক্রম্ণে তাবৎ পুরতো বৃত্তমালিখ্য, বৃত্তমধো নব রেখাঃ লিখিত্বা, 

পশ্চিমরেখাপ্রাস্তাভ্যং ত্রিকোণমুৎপাস্ত, স্বাপেক্ষর! বঙ্ট্যা রেখয়৷ যোজয়েৎ। এবং 

প্রাগ্রেথা প্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাস্ত স্বাপেক্ষয় সপূম্যা রেখয়। যোজয়েৎ। পশ্চিম- 

দ্িতীয়রেখাপ্রাস্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাদ্ধ স্বাপেক্ষরা অষ্টম্যা যোজয়ে। প্রাগৃঘিতীর- 

রেখাপ্রান্তাভ্যাং ভ্রিকোণমুৎপাস্ স্বাপেক্ষয়। অষ্টম্য। যোজয়েৎ। ততঃ প্রাকৃ্পশ্চিম- 

তৃত্তীয়রেখা প্রাস্তাভ্যাং ষট কোণ * মালিখেৎ। ষটকোণমধ্যস্থিতহ্স্বরেখাত্রিতয়ে 

পশ্চিমরেখাপ্রান্তাভ্যাং ভ্রিকোণমুৎপাগ্ স্বাপেক্ষরা পঞ্চম্য যোজরেছী | এবং 

প্রাগ্রেখা প্রান্তাভ্যাং ব্রিকোণমুৎপান্ধ স্বাপেক্ষরা পঞ্চন্যা যৌজয়েৎ। মধাস্থিতাতি- 
হুস্বরেখগ্রান্তাভ্যাং ত্রিকোণমুৎপাগ্ভ স্বাপেক্ষয়৷ তৃতীয়রেখর! যোজয়েৎ। এবং চতুবিং- 

শতিমন্ঘাণি, চতুবিংশতিদন্ধ?ঃ নবযোনিচক্রম্। এত কৌলমতরহস্তম্। 
ৃষটিক্রমস্ত সময়মার্গ;। স্ চ নিরূপাতে__আদৌ ভ্রিকোণমালিখ্য, মধ্যে বিন্দু 

নিক্ষিপ্য, বিন্দোরুপরি ভ্রিকোণং ভিন্বা ত্রিকোণান্তরং প্রাগগ্রং বিলিখ্য, প্রথম- 

ত্রিকোণাগ্রাৎ ত্রিকোণান্তরং পশ্চিমাভিমুখং বিলিখেৎ। এবং অষ্টকোণচক্রমুৎ- 

পন্নম্। এতন্মাদেব দশারমুৎপাদয়েং। তদ্যথা-_মষ্টকোণপ্রাকৃপশ্চিনরেথা প্রান্তাভ্যাং 

ঘট কোণমুৎপাগ্ক বিদিগ্গতমর্শস্থানেভ্যঃ চতুর্ভযঃ চতুরন্ত্িকোণান্ৎপান্ত অই 

কোণগতযোনেরুপরি দক্ষিণোত্তরায়তরেখা ঈশানাগ্সিকোণত্রিকোণেষু যোজয়েৎ। 
এবং পশ্চিমতো। যোজয়েৎ। দশারং ভবতি । এতম্মাদেব দশারাৎ পুনঃ দশারাস্তরং 

উক্তররীত্যা উৎপাদয়েৎ। এতম্মাদেৰ দশারাচ্চ চতুঙ্দশারমুৎপাদয়েৎ। তদ্যথা-_ 

প্রথমদশারপূর্বপশ্চিমরেখাপ্রাস্তাত্যাং টুকোণমুৎপাদয়েৎ। ষট্কোণগতমর্স্থানেত্যঃ 

চতুর্ত্যঃ ভ্রিকোণচতুফদুৎপাদয়েৎ। ততঃ উপরিস্থিতমন্ত্রচতুষ্টাৎ দশারন্তায়েন 

ত্রিকোণচতুক্ষমুৎপাস্ত প্রীকৃপশ্চিমরেখা মেলয়েৎ। এবং ত্রয়শ্ত্বারিংশৎ- 
কোণাঃ, চত্ধিংশতিসন্ধরঃ, চতুবিংশতিমন্ত্বাণি ইতি। এতৎ সময়মতক্চম্ 

অশ্মিন্ চক্রে ত্রিকোণমৃদ্ধণমুখং লেখনীয়ম্। কৌলচক্রে ভ্রিকোণমধাগতে| 
বিল্ুঃ। নময়চক্রে চতুক্ষৌণমধ্যগতে| 1 বিন্দুঃ। কৌলচক্রে কোণসংখ্যা নাস্তি, 
নবত্রিকো ণাত্বকত্বাৎ | নবানাং ত্রিকোণানাং মেলনে মর্সন্ধম এবোৎপত্স্ত ইতি 

মহজ্রহস্তম্। ' 

* *ণমুৎপান্ত ৃত্েন ফোজয়েৎ* ইতি কৃচিৎ পুস্তকে । 
প' “ঘইকোণ" ইতি কচিৎ পাঠ;। '। 
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উভয়চক্রদাধারণমতঃ উর্ধীম--অষ্টদলপন্মংং ততঃ যোড়শদলপন্নং, ততঃ 

মেথলাব্রিতয়ম্ ততশ্চতুর্ধারঘুক্তং. তৃপুরত্রিতয়ম্। ইতি শ্রীচক্রোদ্ধারো 

বিজ্ঞাতব্যঃ। 

অত্র মেরুপ্রস্তারকৈলাসপ্রস্তারভূপ্রস্তারাঃ ত্রয়ঃ সম্ভবস্তি। মেরুপ্রস্তারো৷ নামঃ 
নিত্যাষোড়শতাদাত্ম্যম। কৈলানপ্রস্তারে নাম, _মাতৃকাতাদাত্ম্যম্। ভূপ্র- 

স্তরে! নাম-_-বশিল্ঠাদিতাদাত্মাম্। এতৎসর্ধং প্চতুঃবষ্টা। তন্বৈ২৮ * ইত্যার্িল্লৌক- 
ব্যাখ্যানীবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ | 

অব্রচরত্রযামলে বিশেষ উক্তঃ-_ 
পৃশ্নয়ো লাম মুলয়ঃ সর্ব চক্রসমাশ্রয়াঃ | 

সেবমানাশ্চ্রবিদ্াং দেবগন্বর্্বপূজিতাম্ ॥ 
অগ্লীষোমাত্মকং চক্রমগ্রীষোমময়ং জগৎ । 

অগ্নাবন্তর্বভ ভান্ুরপ্ীযোমময়ং স্থৃতম্ ॥ 

ত্রিখণ্ড মাতৃকাচক্রং সোমহ্্যানলাত্মকম্। 

ব্রিকোণং বৈন্দবং সৌমামষ্টকোণং চ মিশ্রকম্ ॥ 

চক্রং চন্দ্রময়ং চৈব দশারদ্িতয়ং তথা । 

চতুদশারং বহ্েস্ত চতুশ্চক্রং চ ভান্কুমৎ ॥ 
এততপ্রসাদাদিন্দ্রাগ্তা বসবোষ্ঠৌ মরুদ্গণাঃ। 

যে যে সমুদ্ধা লোকেহন্সিন্ ত্রিপুরাচক্রসেবকাঃ ॥ 

পুরত্রয়ং চ চক্তম্ত সোমন্ুরধ্যানলাত্মকম্। 

মহালক্্যাঃ পুরং চক্রং তত্রেবাস্তে মদাশিবঃ ॥ 

, ইতি। ইমমেবার্থং শ্রুতিরপ্যাহ তৈত্তিরীয়কে অরুণোপনিষৎ-_-*ইমা সুকং 
ভূবন! সীষধেম” ইত্যারভ্য *খধিভিরদাৎ পৃশ্লিভি১” 1 ইত্যস্তা। অরুণোপ- 

নিষরাফট-অরুণায়াঃ ভগবত্যাঃ প্রতিপাদিকা উপনিষংৎ। “ভদ্রং কর্ণেভিঃ 

ইত্যারভ্য “তপন্থী পুণো। ভবতি” £ ইত্যস্তা অরুণোপনিষৎ অরুণামেব প্রতি- 

পাদয়্তি। ইমমর্থং দৃষ্টবান্ অরুণকেতুঃ খষিঃ। শ্রত্যর্থস্তাবৎ £-_ 
ইমা সুকং ভূবন! লীষধেম ॥ 

অন্তার্থ:-্-পৃ্য়ে। নাম মুনয়ঠ পরম্পরং সঙ্গিরস্তে। ইমাং চক্রবিস্তাম। ছুরুং 

বিতর্কে। ভুবনা সুবনানি। নীষধেম অবগচ্ছাম। চক্রবিস্তামুপাশ্রিত্যৈব 
ঢ 

₹ ৩১ লোক। 1 তৈআঃ১৯।২৭ 1 তৈআ ১প্রঙ্কঃ 
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ভুবনাগ্তবতিষ্ঠস্ত ইতি বিতর্কয়াম ইত্যর্থঃ। যদ্বা--ইমাং চক্রবিদ্যাং ভূবনা ভুবনাত্মতয়! 
সীষধেম। হু কং পৃচ্ছায়াম্। “নু পৃচ্ছারাং বিতর্কে চ” ইত্যমরঃ * ॥ 

ইন্্রশ্চ বিশ্বে চ দেবাঃ। 

অন্ত বাকান্তার্ঘ: স্পষ্ট এব। চক্রবিদ্ামুপাশ্রিত্যেব আগত ইতি শেষঃ | 
যঙ্জং চ ন্তন্ধং চ প্রঞ্জাং চ। আদিটতারিক্রঃ সহ শীবধাতু। 
অন্তার্থঃ_যন্মগিষ্টোনাদ্দিকং নং অন্মাকং তং তনুং শরীরার্দং পত্বীগিতি যাবৎ 

প্রজাং সন্তানম্। চকারাং সর্ধাঃ সম্পদঃ। আদিতৈঃ মর্দ্গণৈঃ ইন্ত্রঃ সহ 

ক্রবিস্তোপাসনাত প্রাপ্তপরনৈশব্যাঃ ইন্তশ্ক্রবিষ্ঠামস্মাকং উপদিষ্ত্ঠী সীষধাতু 
সম্পাদিতবান্। প্রাপ্তকালে লোট। 

আদিটত্যরিন্থঃ সগণে। মরুপতিঃ। অন্মাকং তৃত্ববিতা তনুনাম্॥ 
ন্তস্তার্থঃ__তনুনাং পুত্রমিত্রকলত্রাদীনাং অবিত৷ রক্ষকঃ ভৃতু ভবতীত্যর্থঃ। 

ইন্্র এবাম্মীকং যোগক্ষেমসম্পাদক ইতি ভাবঃ। 

আপ্লবন্থ প্রপ্নবন্ম ৷ 

পৃশ্নরশ্চক্রবিদ্ধাং প্রস্ববন্তি। আপাদমস্তকং প্লবনং অমৃতনিষ্যন্নস্চেনং 

কুরু। প্রকর্ষেণ গ্লবনং ছিসপ্তুতিসহত্রনাড়ীমার্গেযু আসেচনং কুরু। 

আত্তী ভব জ মা মুছঃ। 

আগ্তী__পিগাও্ঁং ব্রহ্গাণ্ডং চ, দ্বিপ্রত্যয়াস্তঃ-_ভব, পিগাগুরূপেণাম্মদীয়েন 

্রহ্মাণ্তরূপেণ বাহোন ভবদীয়েন প্রাপু,হি, ভবৎদাষুজাং দেশীত্যর্থ:ণ অজ অব- 
গচ্ছ। মুহুর্মামবগচ্ছ, অন্ুগৃহাণেতার্থঃ। "অজ গতৌ” ইতি ধাতোঃ অকারলোপ- 
শ্ছানাসঃ | 

নুথাদীন্দুঃ খনিধনাম্। 

অন্তার্ঘ_নুখমত্তি আদয়তীতি নুখাদী সুখসম্পাদকঃ ইন্দুঃ চন্্ঃ বৈনাবন্থান: 

গতঃ। খনিধনাং-_খং বৈন্দবস্থানমেব নিতরাং ধনং যস্তাঃ স! তাম্। যদ্বা-_সুখাদীং 

লুখপ্রথমাং মুখাত্বিকাম। হুঃখন্ত নিধনং নাশো যত্রেতি হুঃখনিধনাং, অবিজ্ঞাত- 

হঃখগন্ধামিত্যর্থঃ| যদ্বা-_নৃখাদীং শোভনেন খেন ইন্দ্িয়েগ মনসা আদীং আস্তাং। 
মনোবেভামিত্যর্থঃ। ছুঃখনিধনাং ছুঃখানাং ছৃত্ক্ট্রিয়াণাং চক্ষুরাদীনাং অগোচরামিতি। 

* চুঃ পৃচ্ছায়াম্। ভুবনাত্মতা কং পৃষ্,1 অবগক্ছাম ইতার্থঃ। 
“হু পৃচ্ছায়্াং বিতর্কে চ" ইত্যযরঃ-_ইতি কার্বেটন্গরযুক্রিতফোশে | 
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প্রতিমুধ্চস্ব স্বাং পুরম্। 

স্বাং ভগবতীং পুরং দেহং প্রতিমুধ্চস্ব অধিতিষঠ। 

মরীচয়ঃ স্বায়ংভুবাঃ | 

অন্তার্থঃ_স্বরং তগবত্যাঃ সকাশাৎ ভবা উৎপন্নাঃ মরীচয়ে। “মমুখাঃ। সর্ধাণি 
ভুবনানি আবৃত্য বর্তন্ত ইতি বাকাশেষঃ। হুর্যচন্ত্রাপ্রীনাং প্রকাশকত্বং স্থায়ং- 

তূবমরীচিপ্রসাদাদেবেতি উত্তরত্র বক্ষ্যতে। 

যে শরীরাণ্যকল্পয়ন্। 
অন্তার্ট১-_যে মযুখাঃ ষষ্টততরত্রিশতসধ্যাকাঃ শরীরাণি কাঁপাত্মকানি ষষ্ট 

ত্বরত্রিশতসংখ্যাকানি দিনানি, তান্তের মংবৎসরঃ, সংবখসরো। বৈ প্রজাপতিঃ * 

ইতি শ্রতে;। 

তে তে দেহং কল্পযন্ত। 

তে মরীচয়ং তে তব ভগবত্যাঃ দেহং কল্পয়ন্ত দেহমাশ্রয়স্ত। 

দেহশব্দেন দেহাবয়বশ্চরণমুচ্যতে। ভবচ্চরণোৎপন্ন| ইত্যর্থঃ। 

ম! চ তে খ্য। স্ম তীরিষৎ। 

তে তব খ্যাখ্যাতিঃ জ্ঞানং মা! চ তীরিষং অশ্মান্ ন জহাতুঃ ভবদধিয়জ্ঞানম্ 

অন্মাকং সদ! সিধ্যত্বিত্যর্থঃ। 

ইতঃ পরং পৃগ্রয়শ্তক্রবিষ্তানুষ্ঠানে ত্বরমাণাঃ পরম্পরং সঙ্গিরস্তে-_ 

উত্তিষ্ঠত মা স্বপ্ত। অগ্নিমিচ্ছধবং ভারতাঃ। 

& রাজ্ঞ; সোমস্ত তৃত্তাসঃ | সধ্যেণ সযুজোষসঃ ॥ 

খচোয়মর্থ হে ভারতাঃ ভায়াং ভারূপারাং জ্যোতীরূপায়াং চক্রবিগ্ায়ামিতি 
যাব, রতাঃ উপাসনারতাঃ | যদা-_ভারত্যাঃ সরস্বত্যাঃ শ্রীবিষ্ভায়াঃ উপাসকাঃ | 

্ামাগ্ঠবিছিতপ্রত্যয়ন্ত বিশেষবাচিত্বাৎ ভারতা ইতি। উত্তিষ্ঠত উপাঁসনোপক্রমং 
কুকুত ৮ম! স্বগড অপ্রমত্তা ভবত। অগ্নিমিচ্ছধ্বং স্থাধিষ্ঠানগতান্সিং প্রজ্জলরত। 
রাজশ্চন্ন্ত | উময়! সহিতঃ সোমঃ। চন্ত্রমগুলান্তর্গত-বৈন্নবস্থানগতত্বাৎ দেব্যাঃ, 
চন্্র্ত লোমশব্বাচ্যতসিদ্ধিঃ । তন্ত চন্্ম্ত নিষ্যন্ৈং তৃপ্তাপঃ তৃপ্তাঃ। হুর্য্যেশ 
অনাহতচক্রবিশুদ্িচক্রয়র্মধো স্থিতেন হৃর্য্যেণ সধুজা, অগরিচন্রযোমধ্যবরতিন। 
ইত্যর্থ;। বন্া__ৃর্ধ্েণ সযূজ। রাজ্ঞ! তৃপ্তাস ইত্যহয়ঃ | কীদুশী:? উষসঃ গইমায়া- 
ময়ক্লেপাঃ] বদ্ধা_-উষসং উধঃকালে ধ্যানরতাঃ, তন্মিন কালে তগবতীনিদিধ্যাস- 
নাদেধিহিতত্বাৎ। 
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ইতঃ পরং পুজাসামগ্রীমুপদিশস্তি পৃষ্নরঃ-_ 

যুবা স্বাসাঃ | 

যুব দৃঢ়াঙগঃ স্ব 1 সুবাসাঃ শুল্রবন্ত্র | ইদং শুভ্রাভরণ-শুভ্রমাল্যাদীনামুপ- 
লক্ষকম্। এবংবিধঃ সন্ পূজয়েদিতি শেষঃ। 

শরীচক্রন্ত স্বরূপং তাবদাছুঃ-_ 

অষ্টাচক্রা নবদ্ধা?। 

অই্টকোণ-দশকোণ-ছবি তর-চতুর্দশকোণ-অগ্পত্র-যোড়শপত্র-ত্রিবলয়রিমরেখা ম্ব- 
কানি অষ্টাচক্রাণি যন্যাঃ সা অগ্টাচক্র। | অতএব নবদ্ধারা নবানি দ্বারাপি ত্রিকোণ- 

রূপাণ্রিযুস্তাঃ ন১নবদ্বার। | 

দেবানাং পুরযোধ্যা | 

দেবানামিন্ত্রাদীনাং পৃজ্যত্বেন নম্বদ্ধিনী পৃঃ শ্রীবিস্তানগরম। যদ্বা--দীব্যস্তীতি 
দেবাঃ পঞ্চবিংশতিতত্বানি, ঠেষাং পৃরাধষ্টানম্। যদ্বা-_ুর্যযচন্জ্াীনাং পুইঃ 
সোমসধ্যানলাত্মবকত্বাৎ ্রাচক্রস্ত। তন্ত পুরত্রয়সমষ্টিরূপন্থাৎ পুরিত্যেকবচন- 
সিদ্ধিরিতি পোয়ম। অযোধা। অপাধা, মন্দভাগযানামিতি শেষঃ | 

তস্তাং হিরগ্মরঃ কোশঃ। ন্বর্ো লোকো৷ জ্যোতিষাহবৃতঃ। 

অস্তার্থঃ।-_তন্তাং পুরি শ্রীচক্রমধো হিরখ্নয়ঃ কোশঃ) সহঅদলকমলকোশ 

ইত্যর্থঃ, বৈন্দবস্থানে সহত্রদলকমলকোশশ্য বিস্যমানত্বাং। তন্ত কোশন্ত 
জ্যোতিষা দ্বর্গে লৌকঃ আবৃত: । জ্যোতির্লোকঃ ম্বর্গলোক ইতার্থঠ। 

অথ পৃশ্রয়ঃ চক্রবিগ্ঠোপাসনায়াঃ ফলমাহছঃ-__ 

যে! বৈ তাং ব্রদ্ধণে! বেদ । অমৃতেনাবৃতাং পুরীম্। 

তশ্যৈ ব্রঙ্গ চ ব্রদ্ধাচ। আয়ু কীতিং প্রজাং দছুঃ | 

আমমর্থ; ।__ব্রক্গণঃ বর্ত্বরূপায়াঃ ভগবত্যাঃ তাং পুর্কোক্কাং অমৃতেন"জীবৃতাং 
চন্ত্রমগুলগলৎপীযৃষধারাবৃতাং পুরীং শ্রীচক্ররূপাং ব্রিপুরায়াঃ পুরং যো বেদ 
জ্ঞানপূর্বকমর্চনং করোতি তশ্মৈ বিছুষে অর্চকার়, ব্রহ্ম চ ব্রহ্গন্বূপ! ভগবতী, 

্র্ধা চ ব্রন্ষপ্ব্ূপো ভগবান্। চকারদ্বয়ং উভয়োমে'লনং সমুচ্চিনোতি, মিলিত- 
য়োরেব বৈন্দবন্থানে সহশ্রারে স্ধাসিম্কুমধ্যে মণিত্বীপে চিস্তামণিগৃহে নিবাপাৎ। 

এতৌ৷ উভৌ আয়ুঃ জীবিতং কীন্ডিং যশ: গ্রজাং সস্তানং দছঃ দগ্যাতাং ইত্যর্থঃ। 
"বাত্যয়ো বছলম্* ইতি বচনব্যত্যয়ঃ। 
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শিবশক্ত্যোঃ তত্রৈব নিবাসমাহুঃ__ 

বিভ্রাজমানাং হরিণীম্। যশসা সংপরীবৃতাম্। 

পুরং হিরণয়ীং ব্রহ্মা । বিবেশাপরাঁজিতা। 

খচোয়মর্থ:__বিভ্রাজমানাং--অনস্তকোটিসংখ্াককিরণৈরিতি শেষঃ__ 

প্রকাশমানাম। হরিণীং হিরণ্যবর্ণাং “হিরণ্যবর্ণাং হরিণীম্ * ইতি শ্রুতেঃ। 

যশসা কীর্ত্যা সম্যক পরিবৃতাম্, যেযে লোকে কীত্ডিমস্তঃ তে সর্ব ভগবতী- 

প্রসাদসমানাদিতকীর্তিমস্ত ইত্ার্থঃ॥ তাং 'বৈদ্দবীং পুরং চিস্তামণিগৃহং ব্রহ্গা 

সদাশিবঃ, দ্িন্ষা শিবে! মে অস্ত সদাশিবোম্।” 1 ইতি শ্রুতেঃ. পুল্লিঙগবঙ্গশব- 

সদাশিবশবয়োঃ এক এবার্থঃ প্রতীতঃ। বিবেশ অপরাজিত! সাদাখ্য! চন্্রকল! 

বিবেশ। বাক্যদ্বয়েন উভয়োঃ প্রবেশভেদপ্রতিপাদনং “ইবন্দবে চিস্তামগ্রিগৃহে 

সদাশিবঃ সর্ধদা সন্নিহিতঃ; অপরাজিত কুগুলিনীশক্তিঃ বট্চক্রাণি ভিত্বা৷ ভৃয়ো 

তৃয়ঃ প্রবিশতি” ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুম্। 
শিবশক্ত্যোঃ তন্মিন্ চক্রে অবস্থিতি গ্রকারমীছঃ__ 

পরাডেত্যজ্যাময়ী। পরাঙেত্যনাশকী | 

অন্তার্থ;।- পরাউ. অধোমুখী চক্ররূপিণী। শিবশক্ত্যোম ধ্যে শক্তিঃ অজ্যামরী 

জ্যানিরহিতা নাশরহিত| নিত্যা দুঃখরহিতা আনন্মময়ী ঝ| ইত্যর্থঃ। এতি 

বর্ততে। যদ্বা-_অজ্যাময়ী, জ্যা ভূমিঃ, তেন পঞ্চভৃতানি লক্ষ্যস্তে, তন্মম়ী ন 

ভবতীত্যজ্যাময়ী, মনস্তত্বাদিময়ী, শিবচক্রাত্ম কচতুর্ষোন্তাত্মিকেতি যাবৎ, শিব- 

যোনীনাং বৈন্দবস্থানাদধঃ অবাঙমুখতয়। অবস্থানাৎ। অনাশকী নাশরহিতা শত্তি- 

ক্তাত্মকপঞ্চযো্তাত্মিকা। পরাঙ অধোমুখী এতি, শক্তিযোনীনামপি শিবযোন্ত- 

পেক্ষয়া অবাডমুখত্বাৎ। এবং শিবযোনি-শক্তিযোন্টোঃ পরস্পরমবাঙআুখত্বং চক্র- 
লেখনক্রমাদবগম্যতে । 

বিদুষঃ ফলমাছঃ--- 

ইহ চামুব্র চান্বেতি। বিদ্বান দেবান্ুরাম্ুভয়ান্ । 

দীবাস্তীতি দেবাঃ একাদশেক্দ্রিয়াণি। অস্ুরাঃ অসবঃ প্রাণাঃ প্রাণাদিপঞ্চ 

বায়বঃ তান্ রাস্তি আদদত ইতি পঞ্চতন্মাত্র। $ উচান্তে। উভয়ান্ উভয়ত্র দেবা- 
স্থুরেযু অন্বিতীন্ মাগসাশুদ্ববিস্ঠামহেশ্বরসদাশিবান্। যে বিদ্বান পঞ্চবিংশতিতত্ব- 

জাতং বিদিত্বা শিবশক্ি-সংপুটাত্মকং পঞ্চবিংশতিতত্ববিলক্ষণং ষড়বিংশতবং 

ষস্ত বেতি সবিঘ্বান্ ইহ চইহছ লোকে পুজাতারতম্যবশাৎ অমুত্র চ পন্নলোকে 

ক্রীনৃক্তে 1 তৈ?) উঃ 81২১ 
$ “মহদাদয়ং” ইতাধিকপাঠ; ক্ষচিং দৃষ্ততে। 
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সার্টি-সালোক্য-দানীপ্য-সারপা-সাধুজ্যাত্মিকয়! পঞ্চবিধয়। মুক্তা অন্বেতি যুজ্যতে। 
সাষ্টযাদিশ্বরূপং সপ্রপঞ্চং পুরস্তাৎ (১০* ল্লোকব্যাখ্যানে ) প্রপঞ্চয়িষ্যতে 1 

অথ (শ্রতয়ঃ) দেবান্ুরোভয়জ্ঞালোপায়মাহুঃ-- 

যৎ*কুমারী মন্দ্রমতে যগ্চোধিদ্ যৎ পতিব্রতা৷ | 
অরিষ্টং যকিঞ্চ ক্রিয়তে । অগ্নিস্তদন্ুব্ধেতি । 

অম্মর্থঃ।--কুগুলিনীশক্কেরবস্থাত্রয়ং বিস্ততে যদ্যন্মিন চক্রে কুমারী কুমারা- 

বস্থামাপন্ন! প্রথমং স্থুপ্তোখিতা মন্ত্রযতে মন্ত্রন্বরং করোতি -কুগুলিন্তাঃ সর্বাত্মকত্বাৎ। 

সর্কো! হি নুপ্তোখানে মন্তরস্বরং করোতি, তথ্দিত্যর্থঃ যদ্ যোষিৎ ষশ্মিন্ সুত্র কুল- 
যোষিং বিষুওগ্রন্থিপর্য্যস্তং গত্ব!, রাতীতি শেষঃ । 

স্ঞ্ কুলযৌধিৎ কুলং ত্ক্ত। রাতি বিষ্ঠোঃ প্রভেদনে। 
ইতি সনৎকুমারবচনাৎ। যৎ বস্মিন্ চক্রে পতিত্রত৷ পত্য। মদাশিবেন সার্ধং 

সহশ্রদলকমলে বিহরমাঁণা | রিষ্টং শুভাভাবং, এরিষ্টং ক্ষেমে শুভাভাবে* ইত্যভি- 

ধানাৎ, তদন্যদরিষ্টং শুভং, অমুতান্বাদমিত্যর্থঃ, যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তত স্থাধিষ্ঠান- 

গতোইগ্সিঃ অনুবেধতি সহায়ং করোতি । অতশ্চ অভ্যাসবশাৎ বাুন৷ অগ্িং প্রজাল্য 

অশ্রিশিখানুবিদ্ধবিলীনচন্দ্রমণ্ডলগলংপীযৃষধা র্ন্ভবে | পঞ্চবিংশতিতত্বাতীতা পরমে- 

শ্বরী ইতি জ্ঞাতুং সুশক মিত্যুপদেশঃ। 
চক্রবিষ্তোপাসনং বণিনাম্ আশ্রমিণাং জ্ঞানিনামজ্ঞানিনাং চ ফলদায়ক- 

মিতাভিসন্ধায়াছঃ ( শ্রুতয়ঃ )-_-মশৃতানঃ শৃতাসশ্চ। যজ্বানে! যেহপ্যযজ্নঃ। 

স্বর্যস্তো নাপেক্ষস্তে । 

অয়মর্থঃ।-_অশৃতাসঃ অপক্কাঃ অক্ষপিতান্তঃকরণকল্মষা ইত্যর্থ*। শৃতাসশ্চ 
পক্কাশ্চ___“আজ্জসেরন্ুকৃ” ইত্যন্থগাগমঃ ক্ষপিতাপ্তঃকর্ণকল্মব। ইত্যর্থঃ। যজানঃ 
যজনশীলাঃ ত্রৈবণিকাঃ আশ্রমিণশ্চ । অযজ্বনঃ অধজানঃ যাগরহিতাঃ শুদ্রাদয়ঃ। 

পতস্মাচ্ছুদ্রো। যক্তেছনবরুপ্তঃ “* ইতি শ্রুতিঃ ভ্রেবণিকৈ কনিয়তাধি কারষজ্ঞশব- 

বাচ্যাগ্রিষ্টোমার্দিপরা । চক্রবিগ্ভোপাসনে শুদ্রাণামপি অধিকারটোকনাৎ, 

নিষাদস্থপতিবং বৈদিকে কর্ম্মণ্যধিকারসিদ্ধেঃ ন কাচিৎ ক্ষতি; | যন্তঃ, ইন্ গতৌ, 
চক্রবিদ্যামবগচ্ছন্তঃ স্ব: স্বর্ণং নাপেক্ষস্তে। 

টক্রবিদ্তোপাসনাব্যতিরেকেণ দেবতান্তরোপীসনায়ামনিষ্টমাছঃ__ 

ইন্দ্রমগ্রিং চ যে বিছুঃ সিকত্তা ইব সংযস্তি। 

রশ্মিভিঃ সমুদীরিতাঃ অস্মাল্লোকাদমুক্মাচ্চ | 

* তৈ সং ৭১1১ 
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অয়মর্থ;।-_ন্রাস্থ্রমুখ্যবন্বিতচরণারবিন্বায়াঃ সর্বভৃতান্ত্ধামিণযাঃ সর্ব 
ব্যাপিন্তাঃ জগছপত্তি-স্থিতিলয়হেতোশ্চক্রবিদ্ভায়া অন্তত্বেন ইন্ত্রমঞ্সিং চকারাৎ 

যমাদিলোকপালান্ পৃথিব্যার্দিসদাশিবাস্ততত্বানি চ উপান্তত্বেন যে বিদ্ঃ তে 
সিকতা ইব বালুককণা ইব সংযস্তি, পরস্পরং বিরলাঃ অটী ভবেযুরিত্যর্থঃ। 
কিঞ্চ রশ্মিভিঃ যমপাশৈ:) উত্তরপ্রবন্ধে "অপেত-বীত” ইত্যাদৌ প্রতিপাদিতৈঃ, 
সমুদীরিতাঃ সংযতা বদ্ধা ভবেষুঃ ইত্যর্থ। কিঞ্চ, অশ্মাল্লোকাৎ অমুন্তাল্লোকাচ্চ ভ্রষ্টা 
ভবেয়ুরিতি শেষঃ। অতএব শ্রত্যন্তরম্--অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেইবিস্তামুপানতে | * 

অয়মর্থঃ ।_-অবি্ভাং বিদ্যাবিকুদ্ধাং জ্ঞানমার্গীবিরুদ্ধাম ইন্দ্রা্িসেবাং “বাচং 
ধেুমুপাস তা ইত্যেবমধ্যারোপিতসেবাং চ যে কুর্ববতে তে অবিদ্বাংসঃ অন্ধং তমঃ 

প্রবিশস্তি অন্ধতামিশ্রং প্রবিশস্তীত্যর্থ । চকারঃ প্রকরণসমাপ্ডিদ্যোতকঃ। 
খষিভিরদাৎ পৃথিভিঃ।* পশ্লিনামভিঃ খধিভিঃ এতৎসর্বমদাৎ, অদাম়ি। কর্ম্মণি 

লুঙ.১ ছান্দসঃ কর্মণি প্রত্যয়লোপঃ, কর্তৃপ্রত্যয়ব্যত্যরশ্চ। খষিভিঃ পৃশ্রিভিরেব- 
ুক্তমিভ্যর্থ:। যদ্বা পৃশ্রিভিঃ সহিত খধিসজ্বএবমদাঁৎ১ বাচমিতি শেষঃ, উত্ত- 
বানিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ 

ললক্ষমীন্থল্প-টীক্ষা্প মর্্পান্মুলাজ ।_ চক্রবিদ্তা। কৌলনতে এবং 
সময়াচারমতে এই স্থলে উপদিষ্ট। কৌলমতে সংহারক্রমে এবং সময়াচারমতে 
সৃষটিক্রমে। সংহারক্রমে চক্রলেখনরীতিতে,-- প্রথমে বৃত্ত অঙ্কিত করিয়! নব-রেখ! 

অঙ্কিত করিতে হইবে। তৎপরে পশ্চাঘর্তি'রেখাগুপির প্রান্তভাগ হইতে ত্রিকোণ 
উৎপন্ন করিবে ইত্যাদি ক্রম। স্ষ্িক্রমের বিশেষত্ব এই যে, প্রথমে ত্রিকোণ অস্কিত 
করিয়! মধ্যে -বিন্দুঃ বিন্দুর উপরে ত্রিকোণ ভেদ করিয়া অপর ত্রিকোণ এইরূপ 

ক্রমে চলিবে। শ্রীকণ্ঠ শবে উর্ধমুখী ত্রিকোণরেখা এবং শিবযুবতিশবে 

অধোমুখী ত্রিকোণ-রেখা ৷ গৃহ ( বিন্দস্থল) ও কোণ-_-এতছ্ভয়ের সমষ্টি সংখ্যা_ 

চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪) ? শ্রীচক্রের (শ্রীবিস্থাযন্ত্রের ) চিত্রদর্শন কর্তব্য। স্তবধিষ্ঠানচক্ত 
অপ্রিস্থীন এবং মণিপুরচক্র জলস্থান, ইহা লক্ষমীধরের ব্যাখ্যায় আছে। তত্্যতীত 

৯/১৩।১১ শ্লোকের মর্ম অত্রস্থ অনুবাদ সাহায্যে জ্ঞাতব্য ; চক্রবিষ্ঠার প্রমাণ শ্রুতি- 

সমূহ দস্কত লক্ষমীধররুতঃটাকায় দ্রষ্টব্য । ৯1১০1১১। 
“টীকা ।--অথ বাহপৃজার্থং শ্রীমত্যা যন্ত্রমাহ-_ 

চতুররিতি। হেমাতৈশ্চতুভিঃ শ্ীক্ঠেঃ উর্ধমুখীভিঃ, পঞ্চভিঃ শিবধুবতিভিরধোমুখখখীভিঃ 
ইত্যেবংপ্রকারেণ প্রভিন্নাভির্ন বভির্ধমুখাধোমুখভেদেন ভেদিতাভি; শস্তোর্বিনদু- 

+ ঈ;উং ৯। 1 বৃ খা৮া১ 
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রূপন্ত মূলপ্রকৃতিভিরাধারভূৃতাভিস্তব ভবনকোণাঃ পরিণতাঃ নিষ্পপ্লাঃ | তে কতি- 

সংখ্যাঃ ইত্যাহ-ত্রয়শ্তত্বারিংশদিতি সংখ্যাঃ। ন হি কেবলং কোণমাত্রেণ 
চক্র-নিষ্পত্তর্ভবতীত্যাহ-_বস্থদল(অষ্টদল)-কলাজ-(যোড়শদলাজ)-জিবলয়েঃত্রিবৃত্তৈঠ 
তৃপৃরৈঃ ত্রিভিঃ সার্ঘই নিপ্পপ্ত্বাদিত্যন্থরঃ | এতেনাদে বিন্দুঃ ততন্ত্রিকোণং ততোহই- 

কোণং ততো দশকোণদবয়ং ততশ্চতুর্দশকোণম্। তত্র প্রথমত্রিকোণস্ত অষ্টকোথে 

কোণঘয়ুপ্রবেশাৎ এককোণতয়! ত্রয়শ্ত্বারিংশখকোণাঃ। ততে। বৃতাষ্টদলং বৃত্ত- 
যোড়শদলং তত্র ত্রিবৃত্ং ভূপুরত্রয়মিতি শ্রীচক্রম। ততোহন্তাত্রীপি স্তোত্রোপ- 

দেশেন যন্ত্রোন্ধারঃ -_শ্রীমত্রিকোণবহ্রিষ্টককোণবাহ-দিকোণযুক্পরতস্ত্শকোণ 

যুক্তম্। বৃত্াষ্টষোড়শদলানলবৃত্তরেখং শ্রীমচ্চতুর্ধ্,খমিতি প্রণমামি চক্রম্॥ অত্র 
বিন্দৃশ্ঝুভাবেহপ্রি শত্ৃশব্বাদেব বিন্ুর্জভ্যতে। উর্দমুখন্ত বহ্যাতআ্বকতয়া শল্তো- 
স্তদাত্বকত্বাৎ শ্রীকসংজ্ঞা। অধোমুখস্ত শক্তাত্মকত্বাং যুবতিসংজ্ঞা। 
তছুক্তং . সক্কেতপদ্ধতৌঃ__পঞ্চশক্তিচতুর্ববহ্িংযোগাচ্চক্রপস্তবঃ। নির্মমাপন্ 
গুরুমুখাৎ। অন্রাপ্যরুণাবীজমুদ্ধরন্তি। কলাজশব্াাজ্জকারঃ। শস্তোঃশবাৎ 

শকারঃ। রেখা-শব্াাদ্রেফঃ। প্রকৃতিশবাদীকারঃ| সার্ধংশব্বাদ্বিদ্দুঃ এতেন 

জঙ্ীং ॥ ১১॥ 

অন্মুব্রাদ্ত ।_জননি ! চারিটি উর্ধমুখ ত্রিকোণ ও পাঁচটি অধোমুখ 
ত্রিকোণ, এই নয়টি মূল প্রকৃতি (তাহার বহির্ভাগে ক্রমে ) অষ্টদল পক্ল, 
যোড়শদল পদ্ধু ত্রিবৃত্ত ভূপূরত্রর রেখা সহ,_তোমার ভবনের (শ্রীচক্রের ) 
্রয়শ্চত্বাবিংশৎ (৯৩) কোণে * পরিণত হইয়া! থাকে । অর্থাৎ বহির্ভাগে বৃত্ত 

অষ্টদল, তাহার বহির্দেশে বৃত্ত ষোড়শদল, তাহার বহির্টেশে তিনটি 

বৃত্ত এবং তাহার বহির্ভাগে তিনটি ভূপূর অষ্কিত করিলে শ্রীচন্র নিষ্পন 
হয 1 ॥ ১১॥ 

তাগুপষ্থ্য।-টীকাকার এ স্থলে অরুপাবীজ উদ্ধত কন্মিত্ছেন। 
কলাজ শব্ষে জকার, শন্তোঃ শবে শকার, রেখা শবে রেফ, প্রকৃতি 

শবে ঈক'র ও সার্ঘং শবে বিন্দু। ইহ দ্বারা জঙ্রীং এই বীজ উদ্ধৃত 

হইল ॥ ১১॥ 

* অগ্রে বিন্দু, পরে ত্রিকোণ, তৎপর অষ্টরকোণ, অনস্তর দশকোণন্বয় এবং তৎপর 
চতুর্দশকোণ অঙ্কিত করিলে ব্রিচত্বারিংশৎ কোণ হইবে। 

ণ' ১১ ঙ্গোকে 'ব্রয়্তত্বা" স্থলে “চতুশ্চত্বা “কলাম স্থলে “কলাম” “ভবন' স্থলে 
“শরণ? পাঠ- লগ্গীধয়ের উল্লিখিত । 
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ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্য তৃহিনগিরিকন্যে তুলযিতৃং, 
কবীন্দ্রাঃ কল্পন্তে কথমপি বিরিঞ্চিগ্রভৃতয়ঃ | 

যদালোকৌ(ক্যো)ৎস্থক্যাদমরললন। যাস্তি মনসা, 
তপোভিছুক্প্াপামপি গিরিশসাধুজ্যপদবীম্ ॥ ১২ ॥ 

5জ্ত-ীক্কা |_ ত্বদীয়ং তব সম্বন্ধি ত্বন্দেহগতচ্ষিত্যর্থঃ। 
সৌন্দধ্যং লাব্যম্। তুহিনগিরিকন্তে তুহিন প্রধানো গিরিঃ হিমাপ্রিঃ, তন্ত কন্ঠ 
পত্রী, তন: সন্দ্ধিঃ। তুলরিতুং তৃলয়। সমীকর্ত,ম্॥ কবীন্রাঃ বিদ্চ্ছেষ্ঠাঃ করস্তে 
শরু,বস্তি কথমপি কথঞ্চিদপি, ন কল্পন্ত ইত্যর্থঃ। বিরিঞ্চিপ্রভৃতয়ঃ বিরিঞি 
ব্রহ্ম! গ্রভৃতির্ষেষাং তে হরীন্দ্রীদয়ঃ | যৎ যন্মাৎ কারণাৎ অলোকেস্ক্যাৎ 

আলোকে ভবৎসৌন্দর্যালোকে যদৌত্স্ুক্যং তম্মাৎ, ল্যবলোপে পঞ্চমী, ওঁৎ- 
সুক্যমবলক্ব্য । যদ্বা__নিমিতৃপঞ্চমী। অমরললনাঃ দেবযোধিতঃ যাস্তি প্রাপু- 

বস্তি মনস! অন্তঃকরণেন তপোভিঃ কৃচ্ছচান্্রায়ণাদদিভিঃ দুপ্রাপাং প্রাপ্ত,মশক্যাং, 
অপিৰিরোধে, গিরিশসাযুজ্যপদবীম্। 

অত্রেখং পদযোজনা-_হে তুহিনগিরিকন্ঠে | ত্বদীয়ং সৌন্দরধ্যং তুলিতুং বিরিঞচি- 
প্রভৃত়ঃ কবীন্ত্রাঃ কথমপি কল্পস্তে। যদ্ যম্মাৎ কারণাৎ, অমরললনাঃ আলো- 

কৌসুক্যাৎ তপোভিঃ ছৃপ্রাপামপি গিরিশসাধুজ্যপদবীং মনসা যাস্তি। 
অয়মর্থ-_বাণীপতি-বাচম্পতি প্রভৃতীনামপি ত্বংসৌন্ধ্যং সদৃশান্তরং পরিকল্প্য 

বণফ়িতুমশক্াম্। ত্বংসদৃশঙ্ন্দরবস্তস্তরাভাবাৎ। উর্বশীতিলোত্তমাদীনামপ সরসাং 
ত্বংসৌন্দধ্যলেশতুলায়ামপি তৎকোটিপ্রবেশো! দুরত এবাপান্তম্। যতশ্চাপ্সরসঃ 

ত্বংসৌনর্ধদর্শনে পুস্তাবং প্রার্থরমানাঃ পুরুষাস্তরদ্বরধিগমে ত্বংসৌন্দধ্যবস্তনি সদা- 
শিবৈকগময ছ্র্গভন্দাশিবসাধুজ্যমনোরথা বর্তন্তে ইতি। ্বয়মেবাপসরসঃ 

স্বসৌন্দর্যে জূগুপ.সিতবত্য ইতি ভাবঃ। 
* অন্র অনন্বযালঙ্কারো! ধ্বন্ততে, লৌকে কাপি তুল্যবস্তনঃ অসস্ভাবাৎ স্বন্য 

স্বয়মেব তুল্যমিতি প্রতীতেঃ ॥ ১২ ॥ 

লক্ষগী-্বল্প-টীব্গাল্ল 'র্প্ানুহ্বাগ ।-হে হৈমবতি ! ব্রঙ্গা গ্রত্ৃতি 
কবিশ্রেষ্টগণ তোমার সৌন্দর্য্যের তুলনা করিতে অসমর্থ; কেন না__তোমার 
সদৃশ নুন্দর বস্তর সতাই নাই। উর্বশী, তিলোত্তমা প্রভৃতি অগ্গরারাও তোমার 
রূপের তুলনায় ন-গণ্য, যেহেতু তাহার! অন্যের ছুললভ তোমার রূপদর্শন আশায় 
বিবিধতপন্তায় দুল ত শিবত্বপ্রাপ্তির জন্ত আকাঙ্গা করিয়া থাকে। 



শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমাল। ৩১ 

-চীক্ষা। ।-_শ্রমত্য। ধ্যানফলমাহ তবদীয়মিতি। হে 

তুহিনগিরিকন্তে | হিমালযকন্তে ! ত্বদীয়ং সৌন্দধধ্যং তুলগ্লিতুং বিরিঞ্চপ্রভৃতয়ঃ 
কবীন্দ্রাঃ কথমপি কল্পত্তে। তব সৌন্র্্যস্ত উপমারহিতত্বাৎ। তথা হি ব্রহ্মাদযো 

যদ্বর্ণনে অশক্তাঃ,* তত্রান্মাকং কুতোহধিকারঃ ইতি ভাবঃ। যৎ সৌন্দ. 

গস্্ক্যাৎ নিত্যানুরাগতয়! মনসা! আলোক্য ধ্যাত্বা অমরললন! দেবব্রিয়ঃ তপোর্ঁ 

দু্রাপামপি গিরিশসাধুজ্যপদবীং যাস্তি। শ্রীনত্য! ধ্যানমাত্রেণ সাযুজ্যমুক্তি- 

রবতীতি ভাবঃ। পশুনাং দুপ্রাপামিতি কুত্রাপি পাঠঃ | তত্র তন্ত্রাচাররহিতা- 

নামিত্যর্থ;। যাস্তি সহসেতি কুত্রাপি পাঠঃ । তত্র সাধুজ্যেন সন্বন্কঃ | যদালোক্য শিব- 

সাধুজ্যপদবীং সহস। যাস্তি। তত্র বীজমপুদ্ধরন্তি। তুহিনশব্বাৎ হকারঃ্ী সৌন্য- 

শব্যাংসকার-যকারৌ । বিরিঞিশবেন প্রজেশে! লক্ষ্যতে। তেন উকারঃ। ঝষটস্বর- 
স্তথোকারঃ, প্রজেশে! নবভৈরব ইতি কোষঃ| ত্বদীক্ংশব্দাদৃবিন্দুঃ । এতেন 
হসযু ॥ ১২ ॥ 

অন্যুাচ্গ ।-_হে হিমালয়কন্তে ! বিরিঞ্চি প্রস্ততি কবিশ্রেষ্টগণ অতিকষ্টে 
তোমার দৌন্দরধ্য তুলনা করিতে সমর্থ হয়েন। অমরললনাগণ তোমার ওুতস্ৃক্যবশতঃ 
তোমার সৌন্দর্য্য মনে মনে দর্শন করিয়া কচ্ছসাধ্য তপস্তা দ্বারাও দুশ্রাপ্য শিব- 
সাযুজ্য পাইতে অভিলাষী হইয়া! থাকেন। অর্থাৎ 'জানি, শিবসাযুজ্য, তপস্ত1 দ্বারাও 

দুর্ঘভ, কিন্তু কোন উপায়ে যদি শিবসাধুজ্য প্রাপ্ত হই ত”, আমরা সর্ধদাই দেবীর 
রূপ দর্শন করিতে পারি,/__স্রসুন্দরীগণও এইন্প মনে করেন ।--নুন্দরীদিগের 

স্বভাব এই যে, অপরের সৌন্দর্যে ঈরধ্য] প্রকাশ করে, __কিন্তু দেবীর সৌন্দধ্য এত 
অধিক যে, তাহা দেখিবার জন্যই সুরসুন্দরীগণ লালায়িত, ঈর্ধ্যা করিবে কি? ॥১২।॥ 

তাঞ্লীর্খ্য ।-_টীকাকার এই স্থলে মস্ত্রোদ্ধার করিতেছেন- তুহিন শবে 
হকার, সৌন্দর্য্য শবে সকার ও যকার | বিরিঞ্চি শবে উকার এবং ত্বদীয়ং-শবে 
বিন্দু। ইহা দ্বার! হসযু* এই মন্ত্র উদ্ধত হইল ॥ ১২॥ 

নরং ব্ীয়াংসং নয়নবিরসং নর্থ জড়ং, 
তবাপাঙ্গালোকে পতিতমন্তুধাবস্তি শতশঃ। 

গলদৃবেণীবন্ধাঃ কুচকলশবিতস্তশি(সিচয়া, 
হঠাৎ ক্রট্যৎকাক্্যে৷ বিগ্ললিতদুকুলা যুবতয়ঃ ॥ ১৩ ॥ 

তলক্গঘীল-টীক্ষা ।--নরং মনুস্যমাত্রং, বর্ষীয়াংসং অতিবৃদ্ধং, নয়নবিরসং 

নয়নাভ্যাং বিরসং কাচকামলপটলাদিনেত্রদদোবধুক্তম্, নর্শম্র জড়ং নর্মস্থ রতিকলান্ম 
জড়ম্ অতিমূঢ়ম্ঠ তব ভবত্যাঃ অপাঙ্গালোকে কটাক্ষবীক্ষণে পতিতং, 
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কটাক্ষেকগোচরমিত্যর্ঘঃ, অনুধাবস্তি অন্ুধাবমানাঃ শতশঃ শতদংখ্যাকাঃ--শত- 
শব; সংখ্যাতীতোপলক্ষকঃ ভূভুঝঃস্বর্পোকস্থিতাঃ সর্ব ইত্যর্থ। গলঘেলীবন্ধাঃ, 
গলস্তো বেণীবন্ধা' যাসাং তাঃ১ কুচকলশবিক্রন্তসিচয়াঃ কুচকলশাভ্যাং বিস্তপ্তাঃ 

শিখিলাঃ পিচয়াঃ চেলাঞ্চল! যাসাং তাঃ হঠাজুট্যৎকাঞ্চ্য: হঠাৎ শীদ্্ ক্রট্য্তাঃ 
গলস্ত্যঃ কাঞ্চ্য। রশনাকলাপাঃ যাসাং তাঃ, বিগলিতদুকূলাঃ শ্রস্তনীবীবন্ধাঃ, 

যুবতয়ঃ তরুণাঃ। 
অত্রেখং পদযোজনা__হে ভগবতি ! ব্ীয়াংদং নয়নবিরসং নর্দনথ  জড়ং 

তবাপাঙ্গালোকে পতিতং নরং শতশ:ঃ যুব্তয়ঃ গলদ্ধেণীবন্কাঃ কুচকলশবিস্রস্তনিচয়াঃ 

হঠাজ টা: বিগলিতদুকূলাঃ সত্যঃ-_তাদৃশং নরং মদনমিতি মন্বেতি শেষঃ__ 

অনুধাবস্তি | টানার 
এতাদৃশান্ মাদন প্রয়োগান্ “মুখং বিন্দুং কৃত্বা” * ইত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানাবসরে 

নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ১৩ ॥ 

লঙ্গঘীব্ব-টীক্াল মন্পানুবাজ ।_নিম্নলিখিত অন্থবাদের 
তুল্য। যে সাধনবিশেষের কথ! এই শ্লোকে বল! হইযাছে__তাহ। মুখং বিন্দু 
কৃত! ইত্যাদি শ্লোকে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে। 

অচ্যুতানন্দক্কুত-টীক্।1-্রীমত্যা অন্ুকম্পাফলমাহ নরং বর্বীয়াং- 
সমিত্যার্দি। হে মাতস্তবাপাঙ্গালোকে পতিতং তবালোকনবিষরীভূতং নরং শতশো! 

যুবতয়োহস্থধাবস্তি ত্বরয়। গচ্ছস্তীত্যর্থঃ | কিভূতম্? বর্ষীয়াংদং বৃদ্ধম। নয়ন- 

_বিরসং চক্ষুঃসতারহিতম্। নর্মস্থ জড়ং ক্রীড়নানভিজ্ঞম। যুবতমঃ কিন্তুতাঃ ? 
গলদ্বেণীবন্ধা*পতৎকেশবন্ধাঃ । কুচকলশাৎ বিস্রস্তঃ পতিত: শিচয়ে৷ বন্ত্রখণ্ডে! 

যাসাম্। হঠাৎ তৎক্ষণাৎ ক্রট্যৎ পতৎপ্রায়াঃ কাঞ্চ্যো রূশন! যাসাম্। বিগলিতং 

ছকলং কৌযেয়ং যাসাম্। এতেন শ্রীমত্যাঃ কপাবলোকনমাত্রেণ সর্বকর্মাক্ষমোহপি 
সতভিশ্বহাপুরুষত্বেনানুমীয়তে ইতি চ সথচিতম্ ॥ ১৩ ॥ 

* অন্যু্লীচ্গ ।-_হে মাতঃ ! তুমি যাহাকে কৃপাকটাক্ষে দর্শন কর, সে 

ব্যক্তি যদিও বুদ্ধ, কর্মক্ষম, দর্শনশক্তি-রহিত ও রম্নীসম্ভোগে অশক্ত হয়, তথাপি 

যুবতী রমণীগণ (মন্মথবশবন্তিনী হইয়া) তাহার প্রাতি ধাবমান! হইয়া থাকে! 
তৎকালে রমলীদিগের কবরীবন্ধন শিথিল হইয়! বিগলিত প্রান্র হইতে থাকে, স্তন- 
মগ্ডলহইতে বসন খ্খলিত হয়, কটিভূষণ মেখলা পতিত প্রার হইতে থাকে এবং 

পরিধেয় কৌযেয় বদন বিগলিতপ্রায় হুইয়। যায় ॥ ১৩ ॥ 
৭ শপ পতিত অন 

০০১১ 

+ ১১ প্লোকণ। 
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ক্ষিতৌ৷ ষট পঞ্চাশৎ দ্বিমমধিকপঞ্চাশদুদকে, 

সুতাশে দ্বাষস্টিশ্চতুরধিকপঞ্চাশদনিলে। 
দিবি দ্বিঃষট্ত্রিংশন্মনসি চ চতুঃষষ্টিরিতি যে, 
ময়ুখাস্তেবামপুযুপরি তব পীদান্থুজযুগমূ ॥ ১৪ ॥ 

ল্রক্গীত্বলক্কুত-টীক্ষা | ক্ষিতৌ পৃথিবীতববুক্তে মূলাধারে ষটপঞ্চাশৎ 
বড্ত্তরপঞ্চাশংসংখ্যাকাঃ, ছ্বিসমধিকপঞ্চাশৎ দ্বাভ্যাং সমধিক পঞ্চাশং উদকে 
উদকতত্বযুক্তে মুণিপুরস্থানে, হুতাশে বহ্ছিতত্বযুক্তে স্াধিষ্ঠানচক্রে দবারীতি; ঘৌ চ 

ষষ্টিশ্চ দ্বাষষ্টিঃ। *বিভাষা চত্বারিংশৎপ্রভৃতৌ সর্বেষাম্” ইতি স্ুত্রেণ ছিশবাদি- 

কারন» সাকার&। চতুরধিকপঞ্চাশৎ চতুঃসংখ্যয়। অধিকা পঞ্চাশ অনিলে 
বায়ৃতত্বযুক্তে অনাহতচক্রে, দিবি আকাশতত্বযুক্তে বিশুদ্ধিচক্রে দ্বিঃষট ত্রিংশং 
ছিরাবৃত্তষট_্রিংশৎসংখ্যাকাঃ দ্বিপ্ডতিদংখ্যাক ইত্যর্থ:১ মনসি মনন্তত্বযুক্তে আক্ঞা- 

চক্রে চতুঃযষ্টিঃ | ইতি এবম্প্রকারেণ যে প্রসিদ্ধাঃ শাস্ত্রেযু আগমেযু, স্বসংবেদ্ধ- 
ত্বেন চ যোগিনাং প্রসিদ্ধাঃ ময়ুখাঃ সম্তি তেষাং ময়ুখানাং অপুুপরি সহম্রদল- 

মধ্যবর্তিচন্ত্রবিষ্বাকে বৈন্ববাপরনামকে স্ুুধাসন্ধো তব ভগবত্যাঃ পাদান্ুজযুগং 

বর্ততে বিদ্ভতে । এবং সময়সম্প্রদায়ঃ ইতি শেষ; । 

অত্রেখং পদযৌজনা-_হে ভগবতি ! যে ময়ূখাঃ ক্ষিতৌ বট পঞ্চাশৎ। উদ্কে 

দ্বিসমধিকপঞ্চাশৎ, হুতাশে দ্বাষষ্টিং, অনিলে চতুরধিকপঞ্চাশং, দিবি দ্বিঃষট- 
ত্রিংশৎ। মনসি চতুঃবষ্টিঃ, ইতি তেষামুপরি তব পাদান্ুজযুগং বর্ততে 

ইতি শেষঃ। | 
অত্র ষটপঞ্চাশদিত্যাদিসংখ্যাশব্দানাং সংখোয়পরত্বাৎ সংখ্যোয়ানাং ময়ুখানাং 

বছত্বেঘপি একবচনান্তত্বমেব। যথা-- 

বিংশত্যাগ্ভাঃ সদৈকত্বে সর্ববাঃ সংখ্যেযসংখ্যয়োঃ। 
ংখযার্থে দিবন্ছুত্বে স্তঃ **...১১০০০ ॥ 

ন তু সংখ্োয়ে ইতি নিয়মাৎ। সংখ্যেয়ানাং ময়ূখানাং নিয়মাপ্রসক্কেঃ বহু- 
বচনত্বং সিদ্ধম। অভ্রেদং তত্বম__বট পধ্শশদিত্যাদিসংখ্যানাং সংখ্যেক্নবিশেষণত্বেংপি 
ন শুক্লাদিগুণতৌল্যং, যথাহ পদমঞ্জরীকারঃ-_বিংশত্যাদয়ে! গুণাঃ ন শুক্লাদিভিঃ 

গুণৈঃ সমানধর্্মাণো ভবিতুমর্হত্তি। বিংশত্যাদয়ো হি তাবৎ পৃথক্ত যোগিবু 
্রব্যেষু যুগপদ্ বর্তস্ত ইতি ব্যাসজ্যবৃত্বয়ঃ, শুক্লাদয়স্ত প্রত্যেকপর্ধ্যবসীয়িনঃ” ইতি। 

অত্রেদমতিরহন্তম্১-সংখ্যেয়পরাণাং সংখ্যাশবানাং বহছুবচনে যটপঞ্চাশতে। মূখ 
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ইতি প্রাপ্তৌ৷ হট.ত্রিংশহত্তরশতোত্তরত্রিসহশ্রসংখ্যাকাঃ ভবেযুঃ। অতো ন 
বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিরিতি নিয়মফলমিতি । 

অভ্রেদমন্থসন্ধেযম্-_মূলাধারম্থাধিষ্ঠানমণিপুরানা হত-বিশু্ধযাজতাচক্রাত্মকং ্রীচক্রং 
ত্রিখণ্ডং সোমস্য্যানলাত্মকম্। মূলাধার্া ধিষ্ঠানচক্রঘয়মেকং থওম্। 

মণিপূরানাহতচক্রদবমমেকং খণ্ডম্। বিশতু্ধ্যাজতীচক্রদ্ববনেকং খগ্ম্। অত্র 
প্রথমথণ্োপরি অগ্নিস্থানম্। তদেব রুদ্রগ্রাস্থারতুচ্যতে । দ্বিতীয়খখ্টোপরি 
ুরধ্যস্থানম্। তদেব বিষুগ্রন্থিরিতুচ্যতে । তৃতীয়খণ্ডোপরি চন্তরস্থানম্। তদের 

্গগ্রস্থিরিঠুচ্যতে | *সৌমন্ধ্যানলাত্মকম্চ ইতি অবরোহণকমেণাবগন্তব্যম্। 
তত্র প্রথমথণ্ডোপরি স্থিতো বহ্িঃ স্বজ্বালাদিভিঃ প্রথম্থণ্ডমাবৃণোতি । দ্বিতীয়- 
থণ্ডোপরি স্থিতঃ সুর্ধঃ স্বকীয়ৈঃ কিরণৈঃ দ্বিতীয়খগমাবুণোতি । তৃতীয়খ৪০পরি 
স্থিতঃ চন্ত্রঃ ম্বকলাঁভিঃ তৃতীয়খণ্ডমাবৃণোতি । মুলাধারচক্রে মহীতত্বাত্মকে বহ্ছেঃ 

ষট পঞ্চাশজ্জালাঃ, মণিপূরকে উদকতত্বাত্মকে স্বোপরিস্থিতে দ্বিপঞ্চাশজ্জালাঃ। 

এবমষ্টৌত্তরশতং বহে; জালাঃ। সৃর্যযস্ত অগ্নিতত্বাত্মকে স্বাধিষ্ঠানে দ্বাষ্টিকিরণাঃ, 
অনিলতত্বাত্মকে অনাহতচক্রে চতুঃপর্ধাশংকিরণাঃ। নুর্ধ্যকিরণানাং মণিপৃরং 
বিহার স্থাধিষ্ঠানপ্রবেশঃ হৃর্ধ্যাপ্ন্যোরেকত্বাৎ, সৃর্যান্তর্ভাবাদগ্নেশ্চ | স্বাধিষ্ঠানমণি- 

পূরয়োস্ত সুধ্যাগরিস্থানরোঃ মধ্যে অগ্রিস্থানে হুর্যাপ্রবেশঃ সুর্যস্থানে অগ্রিপ্রবেশঃ 
জগন্ধহনাগ্রিশামক- * সংবর্তমেঘাত্কু্ধ্যকিরণজনিতবর্ষোৎপত্যর্থম্। এতভূ, 

“তটিত্বস্তং শক্ত্যা” 1 ইত্যাদিক্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ | 

এবং স্ধ্যস্ত যোড়শোত্তরশতং কিরণা ভবন্তি। চন্ত্রস্ত কলাঃ বিয়ত্তত্বাত্মকে 

বিশুদ্ধিচক্রে দ্বিসপ্তুতিঃ মনস্তত্বাআবকে আজ্ঞাচক্রে চতুঃযষ্টিং। এবং চন্রস্ ষট ভ্রিংশ- 

দুতরশতং কলাঃ ভবস্তি। যথোক্তং ভৈরব্যামলে ভৈরবাষ্টকপ্রস্তাবে £- 
অষ্টোত্তরশতং বন্ধেঃ যোড়শোত্বরকং রবে 

এ যটব্রিংশদ্রততরশতং চন্্রন্ত চ বিনির্ণযঃ ॥ 

_ ইতি। এবং সোমহ্ধ্যান্লাঃ পিগাগুবদ্ধাণ্ডে আবৃত্য বর্তস্তে। পিণীগ্ড- 

রহ্মাওরোরৈক্যাৎ পিগাগাবৃতিরেব ত্রহ্ধাগডাবৃতিরিতি রহস্তমূ। এবং পিগ্ডাগড- 
মতীত্য ; বর্ততে সহম্রকমলম্। তচ্চ জোৎনাময়ো লোকঃ। তত্রত্যশন্ত্রম 
নিক্র্যকলঃ। এতচ্চ “তবাজ্ঞাচত্রস্থম্” $ ইত্যার্দিক্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণ- 
তররমুপপাদযি্তামঃ ৷ “আজ্ঞাচক্রোপরিস্থিতশন্্ঃ* ইতি বছুক্তং তন্তু চন্্রকলা" 

(ক 

* “নামক” ইতাপি পাঠঃ। 1 প্মাবৃত্য” ইত্যপি পাঠ: । 
1৩৮ মোক 8 ৪১ ল্লোক2। 
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বস্থানমাত্রমূ, ন তু চনত্রন্ত স্থানমিতি। যছুক্তং স্ভগোদয়ে-_যোড়শকলানাং 

ষোড়শনিত্যাত্মকত্বাৎ, তাসাং প্রতিপদাদিশুরুপক্ষরুষ্ণপক্ষতিথ্যাত্মবকতয়া! বৃদ্ধিক্ষয়- 

সন্ভাবাং চন্দ্রন্তাপি ,সহজ্রকমলগতন্ত বৃদ্ধিক্ষয়ৌ ভবত এবেতি, তত, চন্দ্রমসঃ 

বৃদ্ধিক্ষয়ৌ ন ভবতঃ, কিন্তু যোড়পনিত্যাত্মকাঃ ষোড়শচন্দ্রকলাঃ * প্রতিপদাদি- 

পৌর্ণমাস্তস্ততিথিপ্রবন্তকাঃ,। তখৈব কৃষ্৫প্রতিপদমারভ্য অমাবস্তান্ততিথি- 

প্রবর্থিকণঃ স্বাত্মতিরোধানাতিরোধানাভ্যামিতি মন্ত্রবিদ্রহস্তম্। 

ইদমত্রান্ুসন্ধেয়ম্--বিদ্ভায়াঃ চন্দ্রকলাবিগ্ভাপরনামধেয়ায়াঃ পঞ্চদশতিথিরূপত্বাৎ 

ষষটত্তরত্রিশতং মমৃখাঃ দিবসাত্মকাঃ, তেন সংবতমরো। লক্ষ্যতে। তন্ত ভ্টীলশক্যা- 
আ্বকম্ত মংবৎসরন্ত প্রজাপতিরূপত্বাৎ, প্রজাপতেঃ জগৎকর্তৃত্বাৎ, মরীচীনাং 

জগদুৎশত্তিস্থিতিপীয়করত্বম্। তে চ মরীচয়ঃ অন্মিন্ ব্রহ্গাণ্ডে পিগাণ্ডে চ খষ্টযত্তর- 
ত্রিশতসংখ্যাকাঃ। এবং অনস্তকোটিপিগীগুত্রহ্গাণ্ডেযু। এবমেৰ প্রতিব্রহ্াণ্ডং 
প্রতিপিগ্ডাওং বষ্টত্তরত্রিশতসংখ্যাকাঃ ময়ুখাঃ। অতশ্চানম্তমযুখাঃ। তে চ 
ময়ুখাঃ নৃর্ধ্যচন্জ্রাগ্নিসম্পৃক্তীঃ ভগবতীপাদারবিনজন্মানঃ তান্ তান লোকান্ 

প্রকাশয়স্তি। অয়ং চ ণ্লোকম্ত দ্বারমরিমৎপবিভ্রম্* 1 ইতি শ্রত্যা মযুখানাং 
ভগবতীপাদারবিন্দসম্তব উক্তঃ| তথৈব চ “মরীচয়ঃ স্বারস্তুবাঃ” 3 ইতি শ্রুত্যা 

তেষাং মরীচীনাং স্ষ্িস্থিতিলয়করত্বমুক্তমূ। এতছুক্তং ভবতি-_ হুর্যাচন্রায়ঃ 
ভগবতীপাদারবিন্দোডূতানস্তকোটিকিরণমধ্যে কতিপয়ান্ কিরণানাহৃত্য ভগবতী- 
প্রসাদসমাসাদিতজগৎপ্রকাশনসামর্থ্যাৎ জগস্তি প্রকীশয়ন্তীতি। অতশ্চ সর্ব- 

লোকাতিক্রাস্তং চন্দ্রকলাচক্রং বৈন্দবস্থানমিতি। তত্র বর্তমানং চরণানুজম্। 
অনেককোটিব্রন্মাওপিগ্ডাগ্ডাবচ্ছিন্মযুখানাং উপর্য্েব বর্তমানত্বাং তেষামপুযুপরি 
তব পাদাম্বুজং বর্ততে” ইতি সিদ্ধান্নবাদঃ, ন ত্বারোপস্ততিরিত্যন্ুসন্ধেয়ম্। যথোক্তং 

উভৈরবযামলে চন্ত্রজ্ঞানবিস্তায়াং গৌরীং প্রতি মহেশ্বরেণ £-_ 

সাধু সাধু মহাভাগে পৃষ্টং ভ্রেলোক্যসুন্রি 

গুহ্াদৃগুহতমং জ্ঞানং ন কুত্রাপি প্রকাশিতম্ ॥ 

কলাবিস্ভা পরাশক্তেঃ $ শ্রীচক্রাকারনূপিণী | 

তন্মধ্যে বৈন্দবস্থানং তত্রান্তে পরমেশ্বরী ॥ 

সদাশিবেন সম্পৃক্ত! সর্বতত্বীতিগ। সতী। 

চক্রং ব্রিপুরজুন্দর্য্যাঃ ব্রহ্ধাগ্ডাকারমীশ্বরি ॥ 

* “চন্্রাঃ* ইতোব কচিৎপাঠ:। 
1 তৈ; ব্রা ৩1১২৩ 1 তৈঃ আঃ ১৭ & শ্ভিঃ ইতি ব! পাঠ 

১মস্তন 



৩৪৬ শক্করাচাধ্য-শ্রশ্থমালা 

পঞ্চভৃতাত্মকং চৈব তন্মাত্রাত্বকমেব চ। 

ইন্দ্িয়াত্মকমেবং চ মনস্তত্বাত্মবকং তথা ॥ 
মায়াদিতত্বরূপং চ তত্বাতীতং চ বৈন্দবম্।, 
বৈন্ধবে জগছৎপতিস্থিতিসংহারকারিণী ॥ 

সদাশিবেন সম্পৃক্ত। তত্বাতীতা মহেশ্বরী। 
জ্যোতীরূপা পরাকার৷ যন্তা। দেহোস্তবাঃ শিবে ॥ 

কিরণাশ্চ সহত্রং চ দ্বিসহআ্রং চ লক্ষকম্। 

কোটিররর্দমেতেষাং পরা সংখ্য। ন বিদ্তে ॥ * 
তামেবান্ুপ্রবিষ্তেব ভাতি লোকং চরাচরম্। 

যন্তা। দেব্য। মহেশানি ভাসা সর্বং বিভাসতে ॥ 

তণ্তাস। রহিতং কিধ্ঃং ন চ যচ্চ প্রকাশতে। 

তন্তাশ্চ শিবশক্তেশ্চ চিন্দ্রপায়াশ্চিতিং বিনা ॥ 
আন্ধ্যমাপছ্তে নূনং জগদেতচ্চরাচরম্ । 

তেষামনস্তকোটানাং মযূখানাং মহেশ্বরি ॥ 
মধ্যে ষষ্টযযত্তরং তেহুমী ত্রিশতং কিরণাঃ শিবে। 
বরঙ্মাণ্ডং ব্যশ্বানান্তে সোমসুর্ধ্যানলাত্মনা ॥ 
অগ্নেরষ্টোত্তরশতং ষোড়শোত্তরকং রবে । 

যট.ত্রিংশত্ত্তরশতং চন্ত্রস্ত কিরণাঃ শিবে ॥ 

ব্রহ্মা ভাসয়স্তস্তে পিগাগ্মপি শঙ্করি। 

দিবা সুরধ্যস্তথা রাত্রৌ নোমো৷ বহ্িশ্চ সন্ধ্যয়োঃ ॥ 
প্রকাশয়স্তঃ কালাংস্তে তম্মাৎ কালাজ্মকাস্ত্রর়) | 

ষ্টযত্তরং চ ভ্রিশতং দিলান্তেব চ হায়নম্॥ 

হায়নাত্ মহাদেবঃ প্রজাপতিব্রিতি শ্রুতিঃ | 

প্রজাপতির্লোককর্ত! মরীচিপ্রমুখান্ মুনীন্ ॥ 

স্জত্যেতে লোকপালান্ তে সর্বে লোকরক্ষকাঃ ৷ 

সংহারশ্চ হরায়ত উৎপত্তির্বনিশ্মিতা ॥ 

রক্ষা ভু মুড়সংলগ্র। স্থষ্টিস্থিতিলয়ে শিবঃ। 
নিযুক্ত: পরমেশান্তা জগদেবং প্রবর্ততে ॥ 

ইতি। 

*ভামেবান্ুপ্রবিত্ত* ইত্যাদিনা--প্তমেব ভাস্তমন্থভাতি সর্ধং তন্ত ভাস! 
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সর্বমিদং বিভাতি* * ইতি শ্রুত্যর্থোহনুদিতঃ| অত্র বহু বস্তব্যমন্তি, ত্ত্তরত্র 
সম্যগনিরূপয়িষ্যামঃ ॥ ১৪ ॥ 

লঙ্গীতন্প-টীক্াল সর্্মানুাচগ ।_ মৃলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর 
অনাহত এবং আজ্ঞ| ই ষট্চক্র । এই ষট্চক্রের ছুই ছুই চক্র লইয়৷ এক এক 
খণ্ড। প্রথম খণ্ডের উপরিভাগে অন্রিস্কান। দ্বিতীয় খণ্ডের উপরিভাগে হুর্ধ্যের 
স্থান। তুতীয় থগ্ডের উপরিভাগে চন্ত্রস্থান। প্রথম খগ্ডস্থিত অশ্নির কিরণ-সংখ্যা 
অষ্টোত্তরশত। তাহার মধ্যে ক্ষিতি অর্থাৎ মূলাধারচক্রে ৫৬ এবং জল অর্থাৎ 
মণিপৃরকে ৫২ আৰু সুতাশন অর্থাৎ বহিস্থানের অন্তর্গত স্থাধিষ্ঠানচক্রে্টর্য্ে 
কিরণ ৫৪। নুর্ধ্যকিরণ মোট ১১৬। আকাশ অর্থাৎ বিশুদ্ধিচক্রে চন্দ্রকিরণ 
৭২ এবং. আজ্তাচক্রে চক্ত্রকিরণ ৬৪ চন্দ্রকিরণ মোট--১৩৬। হে ভগৰতি, এই 
সমন্তের উপর তোমার চরণযুগল অবস্থিত। আজ্তাচক্রের উপরে সহস্রদলপদ্সে 
তোমার স্থিতি। গুঢ় অর্থ এই যে শ্রীবিষ্ভার নামান্তর চক্্রকলাবিদ্া-_-৩৬* 

তিথিতে একবৎপর। এই ৩৬০ তিথিই হইল সর্বসমেত ৩৬০ কিরণন্বরূপ| ইহ! 

সংবংর। প্রভাপতিমাথে কথিত। সেই সকল কিরণও আপনার পাদপন্স 

হইতে উদ্ভূত, অতএব সেই সকল কিরণের উপরে আপনার পাদপদ্ম বিরাজিত। 

টীকা ।__অথান্তর্মাতৃকাক্রমমাহ ক্ষিতাবিতি। হে 
মাত: ! পৃথিব্যাদিষু ব্রহ্ধাদিশক্তিযু বষ্টন্তরশতত্রয়সংখ্য। যে মযুখাঃ কিরণ! 
বর্ণরূপিণঃ সস্তি তেষামুপরি তব পাদান্ুজযুগং হংস ইত্যক্ষরঘয়রূপং ভাতীত্যন্থয়ঃ। 

তথাচ রুদ্রযামলে,_“পৃথিবী ব্রহ্মণঃ শক্তির্জলং নারায়ণস্ত চ। বহী রুদরস্ত 

রুদ্রাণী বাযুরীশন্ত চেশ্বরী। মহেশ্বরস্ত চাকাশং শক্তির্াহেশ্বরীতি চ। এতৎ 
পঞ্চাত্মকং প্রোকতং হষ্ঠচক্রে ব্যবস্থিতম্॥” কুত্র কতি ময়ুখ! ইত্যাহ,_ক্ষিতৌ৷ 
মূলাধারে যট.পঞ্চাশৎ পঞ্চাশন্মাভৃকাঃ এ" হী" শ্রী খং ক্রী' মৌঃ| ইতি ফট 
পঞ্চাশদ্বর্ণরূপাঃ পৃষ্থীমযুখাঃ | উদকে স্বাধিষ্ঠানে দ্বিমমধিকপঞ্চাশৎপঞ্চাশস্মাতৃকাঃ 

সৌ' ভ্রীং ইতি ঘিপঞ্চাশদ্বর্ণরূপাঃ জলময়ূখাঃ | হুতাশে মণিপুরে দ্বাবস্ঠি:, ককারাদি- 

বণচিতুষ্টয়৷ চতুর্দশশ্বরাণাং চতুরাবৃত্যাৎ হ, স, ইত্যক্ষরতবয়াৎ (অকারাদিবর্ণাচ্চতু- 
দশন্বরাণাং চতুরাবৃত্্া হ স ইত্যক্ষরঘয়াখ__পাঠাস্তরম্) দ্বাষষটিবর্ণরপ! মমুখাঃ। 

অনিলে অনাহতচক্রে পঞ্চশম্মাতৃকাঃ ধ র" ল' ব ইতি মিলিতাঃ চতুঃপঞ্চাশদ্বর্ণরূপা 
বায়ুকিরণাঃ। দিবি বিশুদ্ধচক্রে যট্ত্রিংশদ্ হিগুপিতা অকারাদিচতুর্দশন্থরন্ত 
পঞ্চাবৃত্য। এ হী' ইতি ছিসপুতিবর্ণরূপাঃ আকাশকিরণাঃ। মনসি আজ্ঞাচক্রে 
... & ক্ঠঃ 1১৫7 
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অকারাদি-যোড়শস্বরস্ত চতুরাবৃত্তযা চতুঃবন্টবর্ণরূপা মনঃকিরণাঃ | ইত্যেভিঃ প্রণবস্ত 
বষ্টঘৃততরশতত্রয়ৈর্বণৈঃ সহ হ স ইত্যক্ষরত্বরং যট্্চক্রেযু বিন্যসেদিতি সাশ্প্রদায়িকাঃ। 
অথবা! ষটচক্রাণি বসস্তাদিষড়্তবঃ | মঘৃথাঃ অহোরাত্রাণি। তেন যট চক্র-সমুদায়ে। 
বংদরপরিমিতঃ কালঃ। তব পাদান্ুজযুগং ব্রহ্মপরমব্রক্ষক্করূপং নাদবিন্াতআকং 
তছুপরি কালাগোচর ইত্যর্থঃ | ষটপঞ্চাশদ্িবসাত্মকে। বস্তু; ৷ দ্বিপঞচাশ- 
দ্দিবসাত্মকে। গ্রীন্ষঃ। ইত্যাদিক্রমেণ তান্ত্রিক! খতবে৷ জ্ঞাতব্য ইতি কশ্চিৎ। 
কেচিত্, পার্থিবানি অষ্টাবিংশতিতত্বানি শিবশক্তিভেদেন ঘিগুণিতানি। এবম্ 

আপ্যা ষড়বিংশতিতত্বানি দ্বিগুণিতানি, তৈজসানি একবিংশতিতত্বানি দ্বিগুণি- 

তানি, বায়ব্যানি সপ্তবিংশতিতত্বানি ঘিগুণিতানি, নভোভাগাননীতি ঘট ত্রিংশত্বত্বানি 

শিবশক্তিভেদেন দ্বিগুণিতানি। এতেন বষ্টৃত্তরশতত্রয়াণি « তত্বানি _তান্তেব 

মযূখান্তেষামুপরি তব পাদাম্ুজং সর্কতত্বাতীত-পরত্বেন ভাতীতার্থঃ ॥ ১৪। 

অন্যুা ।_হে জননি! মূলাধারচক্রে পৃথিবীর যে ষট পঞ্চাশৎ কিরণ 
আছে, স্থাধিষ্ঠানচক্রে জলের যে দ্বিপঞ্চাশ কিরণ রহিয়/ছে, মণিপুরচক্রে 
তেজের যে দ্বিষষ্টি কিরণ আছে, অনাহতচক্রে বায়ুর যে চতুঃপঞ্চাশং কিরণ 

রহিয়াছে, বিস্ুদ্রচক্রে আকাশে যে দ্বিসপ্ততিসংখ্যক কিরণ আছে এবং আজ্ঞাচক্রে 
মনের যে চতুঃষষ্টিসংখ্যক কিরণ বিদ্যমান) তছুপরি হংস এই অক্ষরঘ্বযরূ্প তোমার 

পাদপদ্ম শোভ। পাইতেছে ॥ ১৪ ॥ 

তাুপর্ধ্য ।__মৃলাধার নামক চক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ এবং এ হী 
প্র ক্লী* সৌঃ, এই ষট পঞ্চাশ বর্ণই পৃথিবীর কিরণ এবং এই কিরণ ব্রহ্মার শক্তি 
গায়ত্রী হইতে অভিন্ন। স্বাধিষ্ঠানাখ্য চক্রে অকারাদি পঞ্চশদ্বর্ণ ও সৌঃ গ্রী 

এই দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ণই জলের কিরণ এবং এই কিরণ বিষ্ণুর শক্তি মহালক্মী হইতে 
অভিন্ন। মণিপূর-সংজ্ঞক চক্রে ককারাদি চারি বর্ণ ক, এ+ ঈ; লঃ এবং চারি- 
গুনিত চতুর্দশ স্বর ও হ স অক্ষরঘব় এই বর্ণনয় ( পাঠান্তরে অনুবাদ ।-_অ আই ঈ 
এই চারিবর্ণ চতুরাবৃত্ত অকারাদি চতুর্দশন্বর এবং “হ” “স+ এই ব্ণদয় ) সমূদায়ে 
এই দ্বাষষ্টি (৬২) তেজের কিরণ এবং এই কিরণ রুড্রশক্তি কুদ্রাণী হইতে অভিন্ন। 
অনাহত-চক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকা-বর্ণ ও “ষং রং লং বং, এই চারি বর্ণ, সমুদায়ে এই 
চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ণই বায়ুর কিরণ এবং এই কিরণ নারায়ণশক্তি নারায়দী হইতে 
অতিন্ন। বিশ্ুদ্াখ্যচক্রে অকারাদি চতুর্দশ প্বরকে পাঁচ দ্বার! গুণ করিয়া তাহার 

সহিত “রী হী” এই বর্ণঘয় যোগ করিলে যে দ্বিসপ্ততি বর্ণ হইল, তাহাই আকাপের 

কিরণ এবং এই কিরণ মহেশ্বরশক্তি মাহেশ্বরী হইতে অভিন্ন। আক্তানামক 
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চক্রে অকারাদি ষোড়শ স্বরকে চারি দ্বারা গুণ করিলে যে চতুঃযষ্টি বর্ণ হয়, তাহাই, 
মনের কিরণ এবং এই কিরণ পরশিবের শক্তি সিদ্ধকালী হইতে অভিন্ন। প্রণবের 
এই ত্রিশতবন্টরিসত্যক ( ৩৬০) রশ্শিবৃন্দের উপর হংস এই অক্ষরঘয় রক্ষিয়াছে। 

কিংব। ষটচক্র-ক্বসস্তাদি ছয় খতুঃ ময়ুখ অহোরাত্র। তিন শত ষাইটি অহবো- 
রাত্র, ছয় খতুর ময়খ অর্থাৎ রশ্টি| সমুদায় চক্র এই এক বংদর। তদুপরি অর্থাৎ 
এই কালচক্রের অতীত, তোমার নাঁদবিন্দুরূপ চরণধুগল পরত্রহ্ধই স্বরূপ । কেহ 
বলেন, ষটপঞ্চাশৎ দিবসে বসন্ত-খতু, দ্বিগ্াশৎ দিবসে গ্রীষ্ম খতু, ছ্বিষ্টি দিবসে 
বর্যা-খতুঢ চতুঃপঞ্চাশৎ দিবসে শরৎখতু, দ্বিসপ্তিতি দিবসে হিম-খতু, চতুঃঘষ্টি দিবসে 
শিশির-খতু হ। তত্ণাস্ত্োক্ত খতুগণনা এইরূপ বিভিন্ন খতুর সী ভিন্ন ভিন্ন 

সংখ্যাযুক্ত দির, তাহাই ময়ূখ বা রশ্মি। এই মিলিত রশিতে অর্থাং তিন শত যাইট 
দিনে এক বংসর। 

আবার কেহ কে5 বলেন, পাধিব অষ্টাবিংশতি তত্ব শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত 
হই! পৃথিবীর রশ্মিবৃন্দ হুইয়াছে। জলীয় ষড়বিংশতি ত্য .শিবশক্তিভেদে 
ঘিগুণিত হুইয়! জলের দ্বিপঞ্ধাশৎ রশ্মি, তেজের একক্রিংশৎ তত্ব শিবশক্তি- 
ভেদে দ্বিগুণিত হই দ্বিষষ্টি রশ্মি, বায়ুর সপ্তবিংশতিতত্ব ছ্বিগুণিত হইয়া 
চতুঃপধ্াশৎ রশ্মি, আকাশের যটত্রিংশং তত্ব দবিগুণিত হইয়! দ্বিসপ্ততি রশ্মি এবং 
মনের স্বাত্রিংশৎ তত্ব এরূপ শিবশক্তিভেদে দবিগুণিত হইয়! চতুংষষ্টি রশ্মি হইয়াছে। 
এইরূপ বষ্ট্যধিকশতত্রয় তত্ম্বরূপ রষ্মিবৃন্দের উপর তোমার চরণধুগল অর্থাৎ তুমি 
সমুদ্রায় তত্বের অতীত ॥ ১৪ ॥ 

শরজ্জ্যোতস্বাশুভ্রাং % শশিফুতজটাজুটমু(ম)কুটাং, 

বর-্রাসত্রাণ-ম্ফটিক গুণিকা-ণ' পুস্তককরাম্। 
সকৃম্নত্বা ন ত্বাং$ কথমিব সতাং সম্িদধতে, 
মধুক্ষীর-দ্রাক্ষা-মধুরিম-ধুরীণা ভ(ফ)পিতয়ঃ ॥১১৫ ॥ , 

হলঙ্গমীত্কৃত-টীক্ষা ।__সারদ্বত প্রয়োগমাহ-_শরজ্জ্যোৎদাপুদ্বাং- 
শরদি শরংকালে জ্যোৎস্না চক্মিকা তচ্ছুদ্ধাং অতিশ্ুভ্রাম্। শশিষুতজটাজুটমকুটাং 
শশিনা চন্ত্রেণ যুতো যুক্তঃ জটাজূটো৷ মকুটে। যন্তাস্তাং চন্দরকলাবতংসামিত্যর্থ;। 

পি ক চিপস 

ঈ* শিদ্ধাং ল-পাঠঃ। 
* “ঘটিকা? ইতি ল। ু টিক| ইতি চ কশ্চিং। গগুলিকা” ইতাপি পাঠ: । 
+ত্বা ইতি ল। 
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বরত্রাসত্রাণস্ষটিকঘটিকাপুস্তককরাম্-_বরঃ ইষ্টদানমুদ্রা, ত্রাসত্রাণং অভয় 
দানমুদ্রা, ম্ষটিকঘটিক| স্ফটিকপানপাত্রম। স্ফটিকাক্ষমালেতি কেচিৎ” _তৎপক্ষে 
স্কটিকগুলিকেতি পাঁঠঃ। পুস্তকং বিষ্তাদুদ্রা, পুস্তকং বা! এতৈরুক্তকরাম্। 
শাকপার্থিবাদিত্বাং মধ্যমপদলোপঃ। ন তু স্ফটিকঘটিকাপুস্তকাঁনি করেষু যন্তাঃ 
ইতি সপ্তমীবহুবীহিঃ। পপ্রহরণাদিভ্য উপসংখ্যানম্” ইতি তন্ত প্রহরণাদিভ্য 
এবেতি নিয়তত্বাৎ। সক্কৎ একবারম্। নকারো নিষেধার্থঃ। ত্বা ত্বামিতার্থঃ। 
নত্বা নমস্কারং কৃত্বা। কথং কথঞ্চিং। ইবেতি বাক্যালঙ্কারে। সতাং কথীশ্বরাণাম্। 
সংনিদধতে সংনিধানং প্রাপুবস্তি। মধুক্ষীরপ্রাক্ষামধুরিমধুরীণাঃ ফণিতয়ঃ মধু 

ক্ষৌদ্রং, সী পয়ুঃ) দ্রাক্ষা মুদ্ধীকা, এতেষাং মধুরিমা! মাধূর্যং তত্র ধুরীণাঃ ধুরং 

বহস্তীতি ধুরীণাঃ অগ্থেসরাঃ তথবন্মধুরা ইত্যর্থঃ | ফণিতরঃ বাৈধর্য্যঃ। 
অত্রেখং পদষোজনা-_হে ভগবতি! শরজ্জ্যোত্না শুদ্ধাং শশিযুতজটাজুটমকুটাং 

বর-ত্রাসত্রাণ-স্ষটিক-ঘটি কাঁ-পুস্তককরাং তব! সরুন্নত্ব। সতাং মধুক্ষীরদ্রাক্ষামধুরিম- 

ধুরীণাঃ ফণিতয়; কথমিব ন সন্নিদধতে ॥ 
অয়মর্থঃ-_-অত্র ব্যতিরেকমুখেন সক্ুন্নমস্কারোহপি কবিত্ববীজভৃতসংস্কারো- 

পাদকঃ। তদভাবে প্রকারাস্তরেণ যেন কেনাপি তদ্বীজোৎপত্তিনীস্তীতি থচিতম্।১৫। 

লক্ষঘী্বব্রটীক্ণল্ ন্পানুবাচ ।-(সারন্বত প্রয়োগ কথিত হই- 

তেছে ) হে ভগ্ববতি, শরচ্চন্জ্রিকার ন্যায় অতিশুত্রবর্ণ। চন্দ্রকলাবতংসা/ বরঃ অভয়, 

ক্ষটিকপানপাত্র, এবং পুস্তক-যুক্তহস্ত। তোমাকে একবার নমস্কার না করিলে কবী- 

শ্বরগণেরও মধুক্ষীর দ্রাক্ষাতুল্য মধুরতম বাণী কিরূপে সন্নিহিত হয়? অর্থাৎ ব্রন্ধাদি 

কবীশ্বরগণ তোয়ার এ রূপের নমস্কারফলেই কবিত্বলাভ করিয়াছেন, তাহা না 

করিলে, কোনমতেই কবিত্বলাভ কাহারও হয় না ॥ ১৫॥ 

অচ্যুতানন্দ্ক্ুত-টীক্ষা। ।-_বীজব্রয়ধিষঠাত-জঞানক্রিয়েচছা-শক্ীনাং 
ল্লোকত্রয়েণ ধ্যানফলং বিবক্ষুঃ প্রথমং বাগ. ভবরূপক্রিয়াশবক্ত্যা ধ্যানমাহ শর- 

দিতি। হে 'মাতঃ! সর্কদপি ত্বাং ন নত্বা পণ্ডিতানাং ভণিতয়ঃ কবিত্বরূপাঃ 

শব্ধাঃ কথং দঙ্গিদধতে সন্নিধীভবস্তি। ন ত্বাং নত্ব! পণ্ডিতানামপি কবিত্বং ন সঙ্গিধী- 

ভবতীতার্থ;। ভণিতঃঃ কিম্তৃতাঃ? মধুক্ষীরত্রাক্ষ/-মাধুধ্যেণ ধুরীণ! ভারুক্তা 

নানারদগভীর! ইতি তাৎপর্ধ্যার্থঃ। ত্বাং কিস্তৃতাম্? শরজ্জ্যোৎন্নাশুত্রাং জ্যোৎ- 
সগায়৷ ব্যাপকত্বাৎ বিশ্বব্যাপককাস্তিমিতি ভাবঃ। শশিষুতো৷ জটাসমুহো। মুকুটে! 

হন্তাঃ। বর-ত্াসত্রাণ-্কটিক-গুপিকা-পুস্তককরাং বরাভ্যমুদ্রাক্ষমালাপুস্তকানি 
করেযু বন্তাঃ। চতুভূ'জামিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ 
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অসন্যুবাচ্গ ।-( হে বাগ.ভবকূটাধিষ্ঠাত্রি! বা বাগৃভবাধিষটাত্রি জননি !) 

তোমার কান্তি শরৎকালীন চন্দ্রমার ন্যায় নির্মূল ও দিগন্তব্যাপিনী, তোমার শিরো- 

দেশে চন্দ্রকলারপ্ মুকুট ও স্ু্রম্য জটাকলাপ শোভা! পাইতেছে, তোমার হস্ত- 

চতুষ্টয়ে বর, অভয়, অক্ষমাল! ও পুস্তক রহিয়াছে । মাত ! এই প্রকার মৃত্তিযুক্তা 

তোমাকে ধাহার৷ একবারমাত্রও নমস্কার লা] করেন, মধু, ক্ষীর ও দ্রাক্ষার স্তায় 

অপূর্ব মাধুর্যসম্পন্ন নানারলগভীর কবিতারচন! তাহাদিগের নিকটে আসিবে 

কিরূপে? অর্থাৎ বাগৃভবকূটাধিষ্টাত্রী তোমায় একবার নমস্কার করিলেও কবিত্ব- 

সম্পন্ন হওয়। যায় ॥ ১৫ ॥ % 

» . কঝীক্দ্রণাং চেতঃকমলবনবালাতপরুচিং 

ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদকুণামেব ভবতীম্ । 

বিরিঞ্চিপ্রেয়স্াস্তরুণতরশূৃর্জারলহরী- 

গভীরাভির্বাগৃভির্ব্বিদধতি সভারঞ্জনমমী ॥ ১৬ ॥ 

হলঙ্গ্ীপ্বলরক্রুত-টীক্ষা |-_কবীন্দ্রাণাং-_কবীশ্বরাণাম্। চেতঃকমল- 
বনবালাতপরুচিং--চেতাংস্তেব কমলানি পন্মানি) তেষাং বনং ষণ্ঁং, তশ্ত বালাতপ- 

রুচিঃ প্রাভাতিকারুণকাস্তিঃ, তাং, ভজন্তে সেবস্তে যে সস্তঃ সৎপুরুষাঃ কতিচিৎ 

বিরলাঃ অরুণামেব অরুণাখ্যাম্ অরুণবর্ণাং চ ভবতীং ত্বাং বিরিঞ্িিপ্রেরস্তাঃ বিরিঞ্িঃ 

্রহ্গা, তত্ত প্রেরস্তাঃ প্রিয়ায়াঃ সরস্বত্যাঃ তরুণতর-শূঙ্গার-লহরী-গভীরাভিঃ তরুণতরে 

অতিযৌবনে। বদ্ধা--তরুণতরশ্চাঁসৌ শৃঙ্গারশ্চ তন্ত লহরী উত্রিক্তপ্রবাহঃ। যদ্বা_.. 

লহরীশব্েন সমুদ্রন্ত চন্দ্রোদয্ধে যাদৃশ উৎসেকঃ সঃ উচ্যতে ৷ লহরীযুক্তগভীরাতিঃ 
অতিগম্ভীরাভিরিত্যর্থঃ | বাগ্ভিঃ বাখ্বিলাসৈঃ বিদধতি কুর্বন্তি সতাং সভাপদাং 

রঞ্জনং হৃদয়ান্থুরঞ্জনম্। অমী অস্তঃ পরাশৃশ্টান্তে । 

অত্রেখং পদযোজনা--হে ভগবতি ! কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনবাঁলাতপটচিম্ 

অরুণামেব ভবতীং কতিচিৎ যে সম্তঃ ভজন্তে, অমী সন্তঃ বিরিষ্িপ্রেয়স্তাঃ তরুণতর- 

শৃঙ্গারলহরীগতীরাভিঃ বাগ্ভিঃ সতাং রঞ্জনং বিদধতি। 

* এ রী* সৌঃ এই বীজত্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির 
ধ্যানফল বলিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ক্রিয়াশক্তির ধ্যান বল! হইল। ইহা! টাকাকার 
অচ্যতানন্দের মত। সিদ্ধাস্ত এই যে, ব্রিপুরান্ুন্দরীর ত্রিকৃট মন্ত্র--বাগ-ভবকূট,কামরাঞ্জ- 
কুট ও শক্তি-কৃট ! বাগ২ভবকুটাধিষ্ঠাত্্রীর ধ্যান এই স্থলে বলা হইল, ইহার গর 
্লোক দ্বারা যথাক্রমে কামরাজকূট ও শক্কিকূটের অধিষ্ঠাত্রীর ধ্যান কথিত হইবে। 



৩১২ শঙ্করাচাধ্য-গ্রচ্থমাল। 

অয়মর্থঃ-_হৃদয়কমলে ভগবতীমরুণাং ধ্যায়স্তঃ পুভ্ভাবমাপরা সরম্বতীব শৃঙ্গীর- 
রসপ্রধানৈঃ বাগৃবিলাসৈঃ সভারঞজনং কুর্বাস্তি। ভগবত্যাঃ মাতৃকাত্মকত্বাৎ সরগ্বতী- 
রূপত্বেনৈব সারস্বত প্রদত্বমূ। অরুণবর্ণাধ্যানমহিয়া৷ শূঙ্গাররসপ্রাধান্তেন বাণ্িলান 
প্রবৃত্তিরিতি। যথোক্তং বামকেশ্বরতন্ত্রে 

অরুণাখ্যাং ভগবতীম্ অরুণাভাং বিচিন্তয়েখ। 

পাশাস্কুশধরাং দেবীং ধনুর্বাণধরাং শিবাম্ ॥ 

বরদাভয়হস্তাং চ পুস্তকাঙ্গঅরগন্িতাম্। 

অষ্টবাহুং ত্রিনয়নাং থেলস্তীমমৃতান্থুধৌ ॥ 

স করোত্বেব শৃঙ্গাররদান্বাদনলম্পটান্। 

সভাসদঃ সদ! সর্বান্ সীধকেন্ত্রঃ সভাস্থলে ॥ ইতি ॥ 

অব্র পরম্পরিতরূপকমলঙ্কারঃ, বালাতপরুচিত্বারোপণস্ত চেতসি কমলত্বা- 

রোপণন্ত নিমিত্ৃত্বাৎ “রূপকহেতুরূপকং পরম্পরিতং* ইতি লক্ষণাৎ ॥ ১৬ ॥ 

লঙ্গীঞ্বল্প-টীব্া-সর্ন্লান্যুীচগ ।__হে ভগবতি ! যে কয়টি সং- 
পুরুষ, কবীশ্বর-চিত্র-কমলবনে প্রাভাতিকাতপারুণকান্তি 'অরুণা*রূপ৷ তোমাকে 
ভজন করেন, তাহার পুরুষরূপপ্রাপ্ত সরম্বতীর স্তায় শূঙ্গাররসগ্রীধান কলা- 

বৈভবে সভারঞ্জন করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥ 

অচ্যুতাননম্দব্কুত-টীক। ।-_কামাধিষ্টাতৃ-ইচ্ছাশক্যা ধ্যানমাহ 
কবীতি। যে কতিচন সন্তঃ অরুণবর্ণামেব ভবতীং ভজস্তে ধ্যায়স্তি । অমী বাগৃভিঃ 
সভারঞ্জনং লিদধতি কুর্বস্তি। কিস্তৃতাম্? কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনেধু বাল- 
হুরধ্যকিরণবৎ রুচি্যস্তাঃ তাম্। বাগৃভিঃ কিস্তৃতাভিঃ? বিরিঞ্চিপ্রয়ন্তাঃ সরদ্বত্যা 
গগ্াপদ্রূপায়াঃ অভিনবশৃঙ্গাররসবাছুল্যেন গভীরাভিঃ মভাসদাং শৃঙ্গার-রসেন যথা 

সুখমুৎপদ্যতে ন তথান্তরসেনেতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥ 

বা 

* “অসন্নুবীজ ।-(হে কামরাজকুটাধিষ্টাত্রি বাঁ কামবীজাধিষ্ঠাত্রি জননি 1) 
ভূমি মহাকবিদিগের চিত্বর্ূপ কমলবনে নবোদিত নুর্ধ্যকিরণরূপে বিরাজিত। 

রহিয়াছ। তোমার অরুণবর্ণ । যে সকল দাধু ব্যক্তি এইপ্রকার মুষ্তিধার্িণী 
তোমাকে ভজনা করেন, তাহারা গণ্-পদ্ধময়ী সরম্বতীর অভিনব শৃকঙ্ষার-রস- 

তরঙ্গ-নিশ্তন্দিনী গভীরার্৫থ রচন! দ্বারা সভাস্থিত জনগণের মনোরগ্রন করিতে 

সমর্থ হয়েন | ১৬ ॥ * 
সারি শশা ী শী টু শীট 

* এই স্থলে ক্লীং এই কামবীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবত৷ ইচ্ছাশক্তিরপ। গৌরীর ধ্যান 
বিবৃত হইল। 
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সবিত্রীভির্ববাচাং শশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভি- 

বরবশিন্তা্যাভিস্ত্াং সহ জননি সঞ্চিস্তয়তি যঃ। 

স কর্ত!,কাব্যানাং ভবতি মহতাং ভঙ্গিহৃভগৈ-₹ 
বর্চোভিবর্বাগ্দেবী-বদন-কমলামোদ-মধুরৈঃ ॥ ১৭ ॥ 

শননৃকীপ্বলরক্রুত-ডীন্কা ।-সবিত্রীভিঃ জনয়িত্রীভিঃ বাচা গিরাং 

শশিমণিশিলাতঙ্গরুচিভিঃ চন্ত্রকান্তমণিশকলতুল্যকান্তিভিঃ। দলিতচন্দ্রকান্তমণেঃ 

অতিধাবল্যং লোকসিদ্ধমূ। বশিশ্তাত্তাভিঃ' বশিনীপ্রমুখাতিঃ। তদৃগপসষরবিজ্ঞানে। 
বহুব্রীহিঃ__বশিনী আছগ্ভা যাসাং তাঃ শক্তয়োহক্টৌো বশিল্তান্ভাঃ । যোগিন্তে। 

দ্বাদশ» গন্ধা কধিদ্ত্যাদয়শ্চততআ্র ইতি বশিল্তাগ্ভাঃ ৷ অত্র একন্ত আস্তাশবন্ত লোগঃ 
বশিল্তাস্কাস্ভ। ইত্যর্থ;। বশিল্ষ্টকং__বশিনী, কামেশ্বরী, মোদিনী, বিমলা, অরুণ|, 
জয়িনী, সর্বেশ্বরী, কৌপিনী। (বোগিন্তাদীনাং নামানি বক্ষ্যন্তে ) এতাভিঃ ত্বাং 
ভবতীং সহ দাকং জননি ! হে মাতঃ! সংচিন্তয়তি যঃ, সঃ সাধকঃ কর্তা 

রচয়িতা কাব্যানাং প্রবন্ধানাং ভবতি সমর্থঃ প্রভবতি মহতাং মহাত্মনাং 

কালিদাসপ্রভৃতীনাং ভঙ্গিরচিভিঃ ভঙ্গীনাং রেখাণাং রুচিভিঃ স্বাহতিঃ বচোভিঃ 

বাখিলাসৈঃ বাগ্দেবীবদনকমলামোদমধুরৈঃ বাণ্দেব্যাঃ ভারত্যাঃ বদনকমলে 
য আমোদঃ পরিমলঃ তেন মধুরৈঃ অব্যক্তৈঃ পুস্তাবমাপন্নায়াঃ ভারত্যাঃ 
বাণ্থিলাসাঃ ইমে ইত্যেবং ভ্রমজ্নকৈরিত্যর্থত। 

অন্রেখং পদযোজনা-_হে জননি! বাচাং সবিত্রীভিঃ শশিমণিশিলাভঙ্গ- 
রুচিভিঃ বশিল্তাগ্ভাভিঃ সহ ত্বাং যঃ সঞ্চিস্তয়তি, স মহতাং ভঙ্গিরুচিভিঃ ঝাঞ্দে বীব্দন- 

কমলামোদমধুরৈঃ বচোভিঃ কাব্যানাং কর্ত। ভবতি। 
অভ্রেদমন্ুসন্ধেয়ম-_-পবশিগ্ঠাগ্ভাতিঃ ত্বাম্্” ইত্যত্র ত্বামিত্যনেন ভগবত্যাঃ শ্বরূপ- 

মুক্তমূ। ভগবত্যাঃ শ্বরূপং তু পঞ্চাশঘর্ণাত্মিক! মাতৃকৈব। এতভ্, “শিব; শ্তিঃ 
কামঃ” 1 ইত্যাদিক্লোকব্যাখ্যানাবসরে প্রপঞ্চরিষ্যতে । সেয়ং পঞ্চাশদ্বর্ণাপিক্ষা ' 

মাতৃকা অষ্টবর্গাত্মিকা ভবতি। তে চাষ্টবর্গাঃ অকচটতপবশাদয়ঃ। অকারাদয়ঃ 
যোড়শ ম্বরাঃ প্রণমে৷ বর্গঃ। কাদয়ঃ পঞ্চ দ্বিতীয়ঃ ৷ চাদয়ঃ পঞ্চ ভূতীয়ঃ। টাদয়ঃ 

পঞ্চ চতুর্থঃ। তাদয়ঃ পঞ্চ পঞ্চমঃ। পাদয়ঃ পঞ্চ ষষ্ঠটঃ| বাদয়শ্ত্বারঃ সপ্তমঃ। 
শাদয়ঃ পঞ্চ অষ্টমঃ | এবং অষ্টবর্গাত্মিকা ভগবতী মাতৃকা ব্রিপুরস্থনরী 

অকচটতপবশবর্গেযু বথাক্রমং বশিল্াদিশক্তিভিরোজিত! বিন্দৃত্রিকোণাত্মকশিব- 

* 'ভঙ্জিরুটিভি: ইতি ল। 1 ৩২ ক্লোকঃ। 
৪8৩ 
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চক্রচতুষ্টযবন্থুকোণদশারদ্বিতয়চতুর্দাশকোণাত্মকেযু অষ্টম্থ চক্রেমু যোজিতা৷ ধ্যাতী 

সতী কাব্যকর্তৃত্বদস্পাদ্দিকা। বশিশ্তাগ্ভাভিরিতি আদিশব্দেন কামেশ্বরীপ্রভৃতীনাং 

নমস্তানাং সংগ্রহণং বিষ্াদিদ্বাদশযোগিনীসংগ্রহণং গন্ধাকবিশ্যাদিচতুষ্টসংগ্রহণং 
কতমিত্যুক্তং ভবতি। বশিশ্তাগ্ষ্টকমুক্তম। যো(গনীনদ্বাদশকং তু; বিদ্যাযোগিনী, 
রোচিকাযোগিনী, মোচিকাযোগিনী, অমৃতাযোগিনী, দীপিকাযোগিনী, জ্ঞান- 
যোগিনী, আপ্যায়নীযোগিনী, ব্যাপিনীযোগিনী, মেধাযোগিনী, ব্যোমরূপাযোগিনী, 
সিদ্ধিরূপাযোগিনী) লক্ষ্মীযোগনী । এবং দ্বাদশযোগিলীভিঃ সার্ঘং বশিষ্তান্ষ্টকং 

মিলিত্বা / বিংশতিকলাঃ ভবস্তি। তাঃ বিংশতিকলাঃ শুদ্ধম্ষটিকসঙ্কাশাঃ দশার- 
যুগ্মকোণেষু সক্চিতন্তনীয়াঃ উক্তফলদাঃ। অয়ং চ ভূপ্রস্তারভেদঃ। ভূপ্রস্তারঃ 
পচতুযষষ্ট্যা তন্তৈঃ* * ইত্যাদিগ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরং নিরপয়িষ্যতে | গন্ধা- 
কর্ষিণী, রসাকধিণী, রূপা কর্ষিণী, স্পর্শীকধিণী, চ চতুদ্বণরেষু যোজিতাঃ উক্তফলদাঃ। 
তথা চ শ্রুতিঃ :-- 

গম্ধন্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীধিণীম্। 

ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্ ॥ 1 
অন্তা অর্থঃ-গন্ধঘারাং গন্ধরদরূপন্পর্শীঃ গন্ধশবেন সংগৃহীতাঃ, তেন গন্ধা- 

কধিপ্যাদয়ঃ অধিদেবতাঃ সংগৃহীত ভবস্তি__গন্ধাকর্ষিণী, রসাকর্ধিনী, রূপাকর্ষিণী, 
ম্পর্শাক্ষিনী চেতি। তাভিযুক্তানি চতুদ্বারাণি যন্তাং সা গন্ধদ্বারা, তাং গন্ধদ্বারাম্। 
ছুরাধর্ষাং ছুশ্পধর্ষাং মন্দভাগ্যানামিতি শেষঃ। নিত্যপুষ্টাং নিত্যানন্বশ্বরূপিনীম্ । 
করীধিণীং গন্ধাত্ভাকবিণীমিত্যর্থঃ । যদ্বা--করিভিঃ গজৈঃ ঈধিণীং পরিবৃভাম্। 
ঈশ্বরীং অশ্নিদেবতাং সর্বভূতানাম্। তাং ইহ চক্রে উপব্বয়ে শ্রিয়ং গ্রীবিদ্ভাম্। 
গম্কববারামিতি গন্ধাকধিণীচতুক্ষং বশিশ্যান্ষ্টকং যোগিনীদ্বাদশকং সংগৃহীতম্। 
তথ! চ শড়ুবচনম্ ১-- 

মাতৃকাং বশিনীধুক্তাং যোগিনীভিঃ সমন্থিতাম্। 

গন্ধাগ্ভাকধিণীযুক্তাং সংস্মরেজিপুর্া্িকাম্ ॥ 

ইতি। 
অভ্রেদমন্সন্ধেয়ং _বশিল্ঠাদয়ঃ শক্তয়ঃ পঞধাশঘর্ণাত্মিকা ইতুযুক্তমূ। তত্র 

বশিনীশক্তিঃ স্বরাত্মিক1 ৷ ন্বরাঃ যোড়শ অকারাদয়ঃ | তেষাং ম্বর্ূপং সনৎকুমার- 

সংহিতায়াং পঞ্চশত্যামুক্তং সংক্ষেপেণ কথ্যতে-_অকারাত্মিকা শক্তিঃ অষ্টভূজা 
পাশান্ধুশবরা ভয়পুস্তকাক্ষমালা কমগ্ডলুব্যাখ্যামুদ্রীকরা৷ । এবং আকারাস্তাত্মিকাঃ 

শিক্তয়ঃ শুভ্রবর্ণাঃ | ইয়াংস্ত বিশেষঃ-_অকারাত্মিকাযাঃ শক্তেঃ মণ্ডলং অনীতি- 
রঃ 

*৩১ ললোক। 1 যাজিকী উঃ। 
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লক্ষষোজনার়তম্। আকারম্ত তদ্দিগুণম্। ইকারন্ত নবতিলক্ষযোজনার়তস্। 
ঈকারম্ত তদ্বিগুণম্। উকারস্ত কোটিযোজনপরিমিত-পরিণাহং মগ্ডলম্। 
উকারন্ত তদ্দিগুণম্। খকারস্ত পঞ্চাশব্ক্ষযোজনপরিমিতং মগ্ডলম্। তদ্ধিগুণম্ 
স্ককারম্ত | তদ্থিগুর্ণং ৯কারঞ্কারয়োরপি। এবং একারম্ত সার্ধকোর্টিপরিণাহং 
মগ্ডলম্। এ্ঁকার-ওকার-ওকারাণাং সমমেৰ একারেণ। বিন্দুবিসর্গয়োস্ত অকার, 
দ্বিগুণং *মণ্ডলমূ। ব্যঞ্জনশক্তীনাং অকারমগুলাদর্দং মণ্ডলম্। তাঃ শক্তয়ঃ 
পাশানুধাক্ষমালাকমগ্ডলুধরাঃ। অন্তস্থাত্ত পাশান্কুশাভয়বরকরাঃ ৷ উক্মাণস্ত পাশ! 

হুশোক্ষমালাবরকরাং। লকারক্ষকারৌ পাশান্ুশৈক্ষবশরাসনপুষ্পবাণবুট্টিকরৌ । 
এতাঃ শঙ্তয়ঃ পঞ্চাশঘর্ণাত্মিকাঃ | কেচিত্ত স্বরাত্মিকাঃ শক্তয়ঃ স্ষটিকাভাঃ। 
কাদগ্ধে। মাবসানা* বিজ্রমাভাঃ, যাদয়ো৷ নব পীতবর্ণাঃ ক্ষকারঃ অরুণবর্ণঃ ইতি । 

অপরে তু-_অকারাদয়ে। ধুত্রবর্ণঃ ককারাদয়ঃ ঠাস্তাঃ সিন্দুরবর্ণাঃ, ডাদিফাস্ত। 

গৌরবর্ণাঃ, বাদিলান্ত! অরুণবর্ণাঃ, বাদিশাস্তাঃ কনকবর্ণাঃ * ; হক্ষৌ তটদাভৌ, 
অস্তালকারস্ত লকার এবাস্তভতিঃ ইতি বদস্তি। ইদমেবাম্মন্মতং ভগবৎপাদা- 

চাধ্যাণামপি সম্মতম্। এতৎদর্বং সুভগোদরব্যাখ্যানাবসরে চন্ত্রক্লায়াং 

সম্যঙনিরূপিতমন্মাভিঃ ॥ ১৭ ॥ 

তনঙ্গমীর্বল্প-ভ্কুত টীব্গান্ল 'র্পান্যুলাচ ।_ মাত (পঞ্চাশং 
মাতৃকাবর্ণ অষ্টবর্গে বিভক্ত, (১) শ্বর, (২) ককারাদি পঞ্চবর্ণ, (৩) চকারাদি পঞ্চ (৪) 
টকারাদি পঞ্চ (৫) তকারাদি পঞ্চ (৬) পকারাদি পঞ্চ (৭) চকারাদি চারিরর্ণ (৮) 
শকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ_এই অষ্টবর্গে বিভক্ত বর্ণমালার প্রস্থৃতি চন্দ্রকান্তমিখণ্ড- 

শু! বশিনী প্রভৃতি অষ্ট শক্তির এবং দ্বাদশ যোগিনী ও গন্ধাকর্ষিনী প্রভৃতি চতু- 

ঘ্বার-দেবতার সহিত তোমার ধ্যান যে ব্যক্তি করেন, সরশ্বতী-মুখকমল-সৌরভ-মধুর, 
কালিদাসাদি মহাকবি রচনা-সদৃশ মনোহর পদদ্ধার! কাব্য নির্মীণে তিনি সমর্থ হয়েন। 

অচ্যুতান্নন্দহকুত-টীক্ষা ।--অথ শক্কিবীজাধিষ্াত্রূপায়াঃ' জন- 
শক্তেধযানফলমাহ সবিত্রীতি। হে জননি! হে শক্তিবীজন্বরপে ! বশিল্তাস্ত- 

শক্তিভিঃ সহ ত্বাং যঃ সঞ্চিন্তয়তি স বচোভিঃ বাঙমাত্রেণাপি মহতাং কাব্যানাং 

কর্তা ভবতি, তন্ সামান্তং বাক্যমপি কাব্যার্থং বাঞ্জয়তীতি ভাবঃ| বশিল্তাস্তাভিঃ 
কিন্তৃতাভিঃ? বাচাং সবিত্রীভিঃ বাক্য প্রসবকর্ত্রীভিঃ ৷ বশি্াদীনাং বর্ণং মুক্তাবর্ণং 
বর্রল্লাহ পুনঃ কিম্তৃতাভিঃ? শশিমণিশিলাভঙ্গকূচিভিঃ চন্ত্রকাত্তমণীনাং ভঙ্গে সতি 

যথা! রুচির্ভবতি তথ! রুচির্ধাসাং অতিশুভ্রবর্ণাভিরিতার্থঃ | বচোভিঃ কিন্তুততঃ ? ভঙগি- 
_ » শহক্ষযোস্ত কাদে বাদ বা অন্তর্ভব” ইত্যাধিকঃ পাঠ; কটিৎ পুস্তকে নৃষ্ততে |... 
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স্থভগৈঃ ভঙ্গ্যা বক্তোক্ত্য। শ্রবণন্থখজনটৈঃ | বক্তোক্কিঃ কাব্যজীবিতমিত্যলক্কারঃ। 

পুনঃ কিভৃতৈঃ ? সরম্বতীমুখপন্মসৌরভমধুরৈঃ | ওজঃপ্রসাদমাধূর্যাগুপবিশিষ্টেরিতি 

ভাবঃ। ওজঃ প্রসাদে! মাধুর্য্যমিতি কাব্যগুণা মতা ইত্যলঙ্কারঃ | বশিল্তাস্তাভিঃ 

সহ যস্তাং ধ্যায়তি, তন্ত মুখে স্থিতা। শ্বয়ং বাগ্দেবীতি ভাবঃ । বশিষ্থাস্তাশ্চ বশিনী 

কামেশ্বরী মোহিনী বিমলা অরুণ! জয়িনী সর্বেশ্বরী কৌলিনী চ ॥ ১৭ ॥ 

অন্মননাজ ।-(হে শক্তিকূটাধিষ্ঠাত্ি বা শক্তিবীজাধিষ্ঠাত্রি মাতঃ !) 

বাছাদের প্রসাদে সুমধুর বাক্যবিস্তান করিবার শক্তি জন্মে, ধাহাদের শরীরকাস্তি 

চক্রকার্তণিখগ্ডের ন্যায় প্রদীপ্ত অর্থাৎ অতি শুভ্র, ঈদৃশী রশিনী প্রভৃতি অষ্ট 
শক্তির সহিত তোমাকে যে ব্যক্তি চিত্ত করেন, তিনি সরদ্বতীর মুখপন্স-সৌরভ- 

মধুর অর্থাৎ ওজঃ-প্রসাদ-মাধুর্্য-গুণবিশিষ্ট শ্রবণ-স্থথকর বক্রোক্তি অলঙ্কার- 

সম্পন্ন বাক্যসমূহ দ্বারা অবলীলাক্রমেই মহাকাব্যসমূহ রচনা করিতে সমর্থ 
হয়েন | ১৭॥ 

তনুচ্ছায়াভিস্তে তরুণতরণি-শ্রীধরণিভি-ণ' 
দিদবং সর্ব্বামুব্বামরুণধ্টমণিমগ্রাং স্মরতি যঃ। 
ভবস্ত্যস্থ ত্রস্দ্-বন-হুরিণ-শালীন-নয়নাঃ 

সহোর্বশ্যা। বশ্টাঃ কতি কতি ন শীর্ববাণগণিকাঁঃ ॥ ১৮ ॥ 

হনক্গমী শর্লর্রুত-টীক্ষা। ।-_তহচ্ছায়াভিঃ তনোঃং দেহম্ত ছায়াভিঃ 

কান্তিভিঃ তে ভবত্যাঃ তরুণতরণিশ্রীসরণিভিঃ তরুণতরণিঃ বালকুরযই, তত শ্রীঃ 

শোভা, তন্তা ইব সরণিঃ মার্গঃ-সৌভাগ্যমিতি যাবৎ যাঁসাং তাভিঃ দিবম্ আকাশং 
সর্বাং উবর্বীং কতন্নীং ভূমিং, রোদঃপ্রদেশমিতার্থঃ। অরুণিমনি আরুণ্যে মগ্নাং, 

অত্যকুণামিতি যাবৎ । যদ্ব! অরুণিমনিমগ্নাং নিতরাং মগ্নামূ। যধোজং শত্ুনা £-_- 

যাবকান্ধৌ নিমগ্লীং যে দিবং ভূমিং বিচি্তয়েৎ। 

তন্ত সর্বা বশং যাতাঃ ত্রিলোকাযবনিত। ভ্রুতম্ ॥ £ 

ইতি। অতশ্চ অরুণিমশবেন যাঁবকাবির্লক্ষ্যতে, যাবকাব্ধিমধ্যস্থিতামিত্যার্থঃ | 
স্র়তি চিন্তয্তি যঃ সাধকঃ, ভবস্তি অন্ত সাধকস্ত ত্রস্তত্বনহরিণশালী দনয়নাঃ, 

* এই স্থলে সৌঃ এই শক্তিবীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবত। ভ্ঞানশক্তির ধ্যান কথিত 
হইল। বশিনী প্রভৃতি অষ্টশক্তি ষখ।-_বশিনী, কামেশ্বরী। মোহিনী, বিমলা, অকণা, 
জয়িলী, সর্ধে্বন্বী ও কৌলিনী। 

+ 'সরণিভিঃ ইতি ল 7 'অরুশিমনি' ইতি ল 8 “ফবম্” ইতি পাঠাত্তরমূ। 
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্স্তত্তে! বনহরিণাঃ,_-বনশবঃ সচ্ছন্দচারিত্বলক্ষণয়া অতিত্রাসং লক্ষয়তি-_. 
তেষামিব শালীনে ভ্রীণে, অতিস্ন্দরে ইতি যাবৎ, নয়নে যাসাং তাঃ তথোক্তাঃ 
সহ সাকম্) উর্ধশী নাম দেবগণিকা তয়, বন্তাঃ বশংগতাঃ। কতিকতি 
আতীক্ষ্যে ্িরুক্তিঃ। ন নিষেধে। শীর্বাণগণিকাঃ দেববারাঙ্গনাঃ | 

অত্রেখং পদযোজন!-_হে ভগবতি! তরুণতরণিভীদরণিভিঃ তে তন্থচ্ছায়াভিঃ 
সর্ধবাং দিবং উববী' চ অরুণিমনি মগ্রীং যঃ শ্মরতি অন্ত ত্রস্তদ্বনহরিণশালীননয়নাঃ 
ীর্বাগগণিকাঃ উর্বশী! সহ কতিকতি ন বা! তবস্তি? সর্বা অপসরসে! বা 
ভবস্তীত্যর্থ; ॥ ১৮ ॥ 

শঙ্গীবন্পকুতটীকাল্প-র্পানুব্বাদ ।-_হে ভগবতি, যে সাধক 
নব্োদিত দিন্তকরকান্তি-সদৃশ শ্রীমতী ভবদীয় দেহপ্রভায় সমগ্র নভোমগ্ডল ও 
ভুমমণ্ডনকে অলক্তক-রাগ-সাগরে-নিমগ্র বলিয়। ধ্যান করেন, ভয়চকিত বনহরিণ- 
চারু-নয়ন! কত শত অমরগণিকা উর্বশীসহ তাঁহার বশীভূত! না হয়েন? ॥ ১৮॥ 
অহ্যুতানন্দ-ভ্কুতভীবচ।-_-অথ পক্যবিষ্ঠাত্রূপারাঃ ভানশকেধধ্যান- 

ফলমাহ তনুচ্ছায়েতি। হে মাতঃ! তব দেহফাস্তিকিরণৈঃ অরুণ-মণিমর্সীং 
ু্ধ্যকাস্তমণিব্ৈর্বযাপ্তাং সর্ববাং উবরবীং দিবঞ্চ তদ্বণব্যাপ্তাং ষঃন্মরতি, তন্ত উর্বর 
প্রধানাপ্রসা সহ কতি কতি গীর্বাণগণিকাঃ অপরিমিতদেবাঙন! বস্তা! ন ভবস্তি? 
ভবস্তোব। তন্ুচ্ছায়াতিঃ কিন্ৃতাভিঃ? তরুণতরণি-প্রীধরণিভিঃ মধ্যাধুধর্যশোভাং 
প্রাপ্তাভিঃ। গীর্বাণগণিকাঃ কিস্তৃতাঃ? রস্তদ্ববনহরিণানামিব সচকিতং নয়নং 
যাসাং তাঃ। ত্রস্তদ্বনহরিণশব্দেন অনিমিষাণামপি নয়নচাঞ্চল্যং ব্যজিতম ॥ ১৮॥ 

অসন্মন্যাচ ।-মাতঃ! তোমার দেহকাস্তি মধ্যাহ্ুকালীর হুর্যোর সায় 
সমুজ্ঘল ) যে ব্যক্তি তদ্বার৷ ভুমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল কুধ্যকান্ত-মণি-কিরণ- 
নিমগ্ন এইরূপ ভাবনা! করেন, ভীতা বনহ্রিণীর ন্যায় চকিতনয়না উর্বশী দহ 
কত কত অঞ্গর! তাহার বশীভূত না হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥র 

মুখং বিন্দু কৃত্বা কুচযুগমধস্তস্য তদধো 
হকারার্ধং ধ্যায়েদ্ ণ' হরমহিষি তে মন্মথকলাম্। 
স স্ভঃ সঙেক্াভং নয়তি বনিতা ইত্যতিলঘু, 
ত্রিলোকীমপ্যাশু ভ্রময়তি রবীন্দুস্তনযুগাম্ ॥ ১৯॥ 

তনঙ্গদীশবন্পবুত-ভীবচ।।-মুখং বজং বিদুৎ বিুযপং কতা, বিলু- 
* এই থলে শত্তযাধিষটাত্রীদেবতারপা! জ্ানশক্তির ধানফল বিবৃত হইল 
1 হার্ড ধ্যায়েদ্ যো! ইতি লক্্মীধরসম্মতং পাঠ | 
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স্থানে মুখং ধ্যাত্বেত্যর্থঃ | কুচযুগং স্তনদ্বয়ং অধঃ অধস্তাৎ তম্ত মুখ্য | তদধঃ 

তম্ত কুচযুগন্ত অধঃপ্রদেশে হরার্ধং হ্রম্য অর্থং শক্তিং ত্রিকোণং যোনিমিতি 

যাবং। ধ্যায়েৎ চিন্তয়েৎ যঃ সাধকঃ। “তত্র” ইত্যধ্যাহারধ্যম। হরমহিষি ! 

ছরস্ত সদাশিবন্ত মহিষি জায়ে তে ভবত্যাঃ মন্থকলাং কামরাজবীজম্। সঃ 

সাধকঃ সম্ভঃ তদানীমেব সংক্ষোভং চিগুবিকারং নয়তি প্রাপয়তি বনিতাঃ 

স্রিযঃ। ইতিশবঃ ক্রিয়াবিশেষণগ্তোতকঃ | অতিলঘু অতিতুচ্ছম্। ব্রিলোকী- 
মপি ত্রিভুবনমপি আশু শীস্রং ভ্রময়তি রবীন্দৃস্তনযুগাং-_রবীন্দু সুর্যচন্ত্রৌ, 
তাবেৰ স্তনৌ, তয়োঃ যুগং যুগ্মং যন্তাঃ সা। 

অত্রেখং' পদযোজনা-_হে হরমহিষি! মুখং বিন্দুং কতা, তন্তাধঃ কুচযুগং 

কৃত্বা, তদধঃ হরার্দং কৃত্বা, তত্র তে মন্মথকলাং যঃ ধ্যায়েৎ সঃ এসগ্ভঃ বনিতীঃ 
সংক্ষোভং নয়তীতি যৎ তৎ অতিলঘু, কিন্তু রবীন্দৃস্তনযুগ্াং ত্রিলোকীমপি আশ 
ভ্রময়তি। অত্র ত্রিলোক্যাঃ রবীন্দৃস্তনযুগ্ত্ববিশেষণেন স্ত্রীত্বারোপণম্ অম্ংং 

মাদদনপ্রয়োগে। বনিতান্বেব প্রযোক্তব্যইতি জ্ঞাপয়িতুম্। 

অন্রেদমনুণন্ধেস্ম-__সাধকঃ ব্রিকোণে বিন্দস্থানে সাধ্যায়াঃ কাস্তায়াঃ বক্তং 

ধ্যাত্বা, তদধস্তাৎ তন্তাঃ কুচযুগং ধ্যাত্বা, তৎ কুচঘয়স্তাধস্তাৎ তন্তাঃ ষোনিং 

বিচি্ত্য তত্র বক্ত.কুচচ্বরযোনিষু প্রধানাঙ্গেযু মারবীজং সঞ্চিত্ত্য তয়! কাস্তয়া 

আত্মশস্তাদাত্্যং পম্পাদয়েৎ। যথোক্তং চতুঃশত্যাম্ ৪ 

বিন্দুং সঙ্কল্পয বক্ত,ং তু তদধন্তাৎ কুচদ্বয়ম্। 
তদধশ্চ হরার্ঘং তু চিন্তয়েতদধোমুখম্ ॥ 

“তত্র কামকলারূপামরুণাং চিস্তয়েদিহ | 

ততন্তেনৈব বূপেণ নিজরূপং বিচিন্তয়েৎ ॥ 

ইতি। এবং মাদন-প্রয়োগাঃ অনেকে সনৎকুমারসংহিতায়াং সপ্তশত্যামুক্তাঃ। 

অত্র কতিচন,নিরপ্যন্তে £-_ 

বিন্দৌ তথ্বক্ত,মারোপ্য তদধো বাছষুগ্মকম্। 

তদধঃ কুচুগ্মং তু তদধে৷ যোনিমেব চ॥ 
এতেষু পঞ্চস্থানেযু পঞ্চবাণান্বিচিত্তয়েত ॥ 

পঞ্চবাণবীজানি মুখে বাহষুগ্নে কুচমধ্যে যোনিমধ্যে ষথাক্রমং ভ্রাং ভ্ত্রীং 

ক্লীং রং ল ইতি চিন্তয়েৎ ইত্যর্থঃ । অয়ং প্রয়োগ: কামরাজপ্রয়োগসম় এব। 
ব্রিকোণে বৈন্দবস্থানে অধোবক্ত,ং বিচিন্তয়েৎ। 

বিন্দোরুপরিভাগে তু বক্তং সঞ্চিত্ত্য সাধকঃ ॥ 
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তছপধ্যেব বক্ষোজদ্িতয়ং সংস্মরেদূবুধঃ | 

তছুপর্য্যেব যৌনিং চ ক্রমশো ভূবনেশ্বরীম্ ॥ 

ীবিত্তাং কামরাজং চ বিত্তস্তাশ্ড বিমোহয়েৎ ॥ 

অয়ং প্রয়োগ: :- পমুখং বিন্দুং কৃতবা” ইতি প্রয়োগাদ্ অতিশীঘ্রকরঃ | অত্রাপি 
পঞ্চবাণপ্রয়োগঃ পূর্ববৎ। এবমেতাদৃশমাদনপ্রয়োগাঃ সনৎকুমারসংহিতায়াম্ 
অবগন্তব্যাঃ গ্রন্থবিস্তারভয়ান্নোক্তাঃ ॥ ১৯ ॥ 

ললক্গঘীপ্বলকুতটীক্ান্ল আর্পীনুুবা ।-('মাদন, নামক প্রয়োগ 
কথিত হইতেছে.) হে হরমহিষি, যে ( সকাম ) সাধক, শ্রীচক্রের বিনু্্বীনৈ ( কামি- 
নীর) মুখ, তাহার অধোদেশে স্তনযুগল, তাহার অধোদেশে বরাঙ্গ ধ্যান এবং 
তাহাতে আপনীর কামরাজবীজ ভাবনা করত নিজকে তন্ময় চিন্তা করিবে, সে 
ব্যক্তি যে কামিনীদিগকেই সংক্ষোভযুক্ত করিবে, ইহা অতি সামান্ত, হৃর্য্যচন্ত্র- 
স্তনযুগলশালিনী ত্রিলোকীকে বিঘূর্ণিত সংক্ষভিত করিতে তাহার সামর্থ হয় ॥১৯॥ 

টীকা ।-_অথ পঞ্চমযাগে অভেদবুদ্ধায আত্মানং শিব 
রূপমেকাত্মানং বিভাব্য আধারাৎ পরম্শিবাস্তং শুত্ররূপাং সুক্াং কুগলিনীং সর্ব- 

শক্তিরূপাং বিভাব্য সত্বরজস্তমোগুণস্থচকং ব্রহ্মবিষ্ুশিবশক্তযাত্মকং হুর্য্যাগ্রিচন্ত্ররূপং 

বিন্বুত্রয্ং তন্তা। অঙ্গে বিভাব্য অধশ্চিংকলাং ভাবয়েদিতি কামকলাং ধ্যায়েৎ। 

তদেৰ কামকলাধ্যানমাহ মুখমিতি। স্বকলয়! বিশ্বং হরতীতি হরঃ। হে হর- 

মহিষি ! হে সচ্চিদাননন্বরপে ! তব মন্মথকলাং ত্রিগুণাত্বকবিভূতিং যো 
ধ্যায়েং, স সদ্ন্ততক্ষণাৎ বনিতা হস্তপদাদিঘটিতদেহাঃ স্ত্িয়ঃ সঙ্জষোভং নয়তি 
ইতি অতিতুচ্ছম্, আগ শীন্রং ব্রৈলোক্যভূতাং নাগ্সিকামপি ভ্রময়তি বিভ্রমযুক্তং 
করোতি। নায়িকাত্বে কারণমাহ,_ রবীন্দুস্তনযুগাং চন্্রসূরধ্যমগ্ডলত্তন্ত্বল্থাম্। 

ব্রেলোক্যনায়কঃ স ভবতীত্যর্থঃ, কথঙ্কারং ধ্যায়েদিত্যাহ”_মুখং বিন্দৃং কৃত্বা 

রজোগুণহুচকং বিরিঞ্যাত্মকং বিন্দুং মুখং কৃত্বা তন্তাধে হৃদয়স্থানে সতৃতমো-, 

গুণহুচকং হরিহরাত্মকং বিন্দৃদ্ধয়ং কুচযুগং কৃত্বা তন্তাধঃ যোনিং গুপত্রয়হূচিকাং 

হরিহ্রবিরিঞ্্যাত্মিকাং ুল্ষাং চিৎকলাং হকারার্ধং কুত্ব৷ যোস্তস্তর্গতত্রিকো ণাক্কৃতিং 

কৃত্ব। ধ্যায়েদিতি সর্বত্রান্বয়ঃ। তথাচ শ্রীক্রমে” “বিন্দত্রয়ন্ত দেষেশি প্রথমং 

দেবি বক্ত.কম্। বিন্দুঘয়ং শ্যনদন্ং হৃদিস্থানে নিযোজয়েৎ। হকারার্ধং কলাং 

সুক্বাং যোনিমধ্যে বিচিন্তয়েদিতি ॥* তুক্তং ভাবচুড়ামণৌ,__“মুখং বিদ্দুবদাকারং 

তদধঃ কুচযুগ্কম্। তদধঃ সপরাধীঞ্চ স্থুপরিষ্কতমণ্ডলম্” ইতি ॥ ১৯ ॥ 
অন্যুত্বা্ ।_হে হরমহিষি! যে পাধক উর্ধস্থিত বিন্দুকে তোমার 
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ব্দনদ্বরূপ এবং অধঃস্থিত বিন্দৃদ্ধ়কে তোমার স্তনধুগলম্বরূপ কল্পন। করিয়৷ তাহার 

নিম্নভাগে সুক্ষ চিৎকলাকে হকারার্দ অর্থাৎ ত্রিকোণাক্কতি অঙগরূপে কামকলা- 

,ব্ূপা চিন্তা করেন, তাহার পক্ষে কামিনীগণকে সম্ভঃ উদ্ত্রান্ত ক্ষর। ত অতি তুচ্ছ 
কথা, তিনি চন্তরনূর্্যরূপস্তনযুগলশোভিতা ত্রিলোকীরূপা নায়িকীকেও অতি শীঞ্জ 

বিভ্রান্ত (মুগ্ধ বা অস্থির) করিতে সমর্থ হন। অপর অন্থবাদ এই+ নিম্নে 

(ভ্রীচক্রের ) বিন্দুস্থানে (সাধ্য রমণীর ) মুখ, তাহার অধস্থানে স্তনদ্বয়, তাহার 

ত্রিকোণ-অঙ্গ চিন্ত। করিবে, হে হরমহিষি ! ( এই অঙ্গত্রয়ে ) যে সাধক, তোমার 
কামরাজব্ন্দ ধ্যান করেন,_( অর্থাৎ এইরূপে বশীকরণ প্রয়োগ করেন) তীহার 

পক্ষে সাধারণ রমনীগণের মনঃক্ষোভ অর্থাৎ কামভাব উদ্দীপনে বশীভূত করা ত 

সামান্য কথা, রবি-শশি-মগ্ডলস্বরূপ স্তনযুগলশালিনী ত্রিলোকীকে তিনি বিন্বাস্ত 

(মুগ্ধ) করিতে পারেন (ইহা! স্রী-বশীকরণ প্রয়োগ )॥ ১৯॥ 
জ্ঞাঞ্ুপর্্য ।-_পঞ্চমযাগের সময় স্বীয় আত্মাকে শিব হইতে অভিন্নরূপে 

চিন্ত। করত মুলাধারচক্র হইতে পরমশিব পধ্যস্ত তড়িৎসদৃশ তেজোময়ী মুণাল- 

সুত্রের ন্যায় অতীবসুক্ম! কুলকুণ্ডলিনীকে সর্বশক্তিরূপা চিন্তা করিয়া রজঃসত্ব- 

তমোগুণসচক ব্রন্ধ-বিষু-শিবন্বরূপ এবং হৃর্ধয, অগ্নি ও চন্্রস্বরূপ বিন্দুত্রয়কে সেই 
কুলকুগুলিনীর অঙ্গে চিন্তা করত তাহার অধঃস্থলে চিৎকল৷ ধ্যান কারবে অর্থাং 

উপরিস্থিত বিন্দু রজোগুণন্চক ও ব্রহ্ধাত্মক ১ ইহাকে দেবীর মুখস্বরূপে ভাবন! 
করিতে হুইবে। তাহার অধঃস্থানে হৃদয় প্রদেশে 'সত্বতমোগুণশ্থচক হরি-হরাত্মক 

যে বিন্দুদ্বয় আছে, উহাকে কামকলাদেবীর কুচযুগলরূপে কল্পনা করিবে। তাহার 

নিয়ে ব্রহ্মা, 'বিষুঃ ও মহেস্বরস্বরূপা সুস্ম/ চিৎকলাকে হকারার্ধ। ভ্রিকোণাক্কৃতি 
অঙ্গরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্রীক্রমে কথিত আছে যে, দেবি! 

বিন্দত্রয়ের মধ্যে উর্ধাবিন্দু মুখন্বরূপ এবং তাহার নিম্নে হৃদয়স্থানে শুনযুগলরূপ 

বিন্দুদ্বয় স্থাপন করিবে। ইহার নিয়ে সুক্ষ চিৎকলাকে হকারার্ধথ অঙ্গরূপ 
ভাবন। করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥ 

কিরম্তীমঙ্গেভ্যঃ কিরণনিকুরম্বাম্বুতরসং, 

হৃদি ত্বামাধত্তে হিমকরশিলামুন্তিমিব যঃ। 
স সর্পাণাং দর্পং শময়তি শকুস্তাধিপ ইব, 

* স্বরপ্নউং * দৃষ্ট্যা হুখয়তি স্থুধাসার পঁ* শি(স)রয়া ॥২০॥ 
হনক্গণীএল্পর্ুত্ত-টীষ্কা ।-কিরস্তীং বর্বস্তীং অঙ্গেভ্যঃ অবয়বেভ্যঃ কিরণ- 

 হন্ীদইতিল। 7. ্যাখর ইতিন। 
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নিকুরম্বামৃতরসং__কিরণানাং মরীচীনাং নিকুরস্বং সমূহঃ, তন্মাছৎপন্নঃ অমৃতরসঃ) 

তম্। হৃদি হুদন্ে ত্বাং ভবতীম্ আধত্তে ন্মরতীতি যাবৎ । হিমকরশিলামুত্তিং হিমকর- 

শিলাগাঃ চন্দ্রকান্তমণেঃ মূর্তিং পুত্তলিকাং সালভঞ্জিকাং চন্দ্রকান্তমণিনিগ্সিতদেহাম্. 

ইবষঃ সাধকঃ, সঃ সাধকঃ সর্পাণাং দর্পং শময়তি শকুন্তাধিপঃ শকুস্তানাং পক্ষিপাম্ 

অধিপো গরুতআ্মান্ ইব। ইবেতি সম্ভাবনারাম্-গরুত্মদাকারাকারিত্বমাত্রং ন ভবতি, 

তৎকার্ম্যকারিত্বমপি সম্ভাবিতমিতি, গরুত্বান তৃত্বা, প্রত্যক্ষে। গরুতআ্বানিবেতার্থঃ। 

জরছষ্টান্ জরেণ প্রষ্টান্ সন্তপ্তান্ দৃষ্ট্য। বীক্ষণেন। অত্র দৃষ্টিপ্রয়োগঃ কথিতঃ। 
সখয়তি স্থখিনঃ কুরোতি। “তৎ করোতি” ইন্তি ণিচি ৭ণাবিষ্ঠবং প্রান্ট্রীপদিকন্ত” 
ইতি টিলোপঃ। এবং স্থুখরতীতি রূপঃ সিদ্ধম্। সুধাধারদিক্সয়' ন্ুধায়াঃ অধার- 

তৃতা* দির অমৃ্তন্তন্দিনী নাড়ী। যছ-_স্ুধা! ধারাত্মিক! যন্তাং সিরাম্ামিতি বন- 

ব্রীহিঃ। “স্্িরাঃ পুংবদ্ ভাষিতপুংস্কাৎ” ইত্যাদিনা পুংবস্ভাবঃ। স্থধাধার! চাসৌ 
সিরা চ তগ্াা। নুধানারসিরয়েতি বা পাঠঃ __ুধাসারাত্মিক। সির|। 

অত্রেখং পদযোজনা-_হে দেবি! যঃ সাধকঃ অঙ্গেভ্যঃ কিরণনিকুরস্বা মৃত- 

রনং কিরস্তীং হিমকরশিলামৃত্তিমিব ত্বান্ হৃদি আধতে, সঃ শকুস্তাধিপ ইব দৃষ্টয। 
সর্পাণাং দর্পং শময়তি। নুধাধারপিরয়। দৃষ্্যা জাপান সুখয়তি। 

অনেন শ্লৌকেন গাকুড়প্রয়োগঃ উক্ত; । তহুক্তং চতুঃশত্যাম্-- 

ষণ্মাসধ্যানযোগেন জায়তে গরুড়োপমঃ। 

ৃষ্্যাকর্ষয়তে লোকং দৃষ্ট্যেব কুরুতে বশম্ ॥ 

ৃষ্্যা সংক্ষোভয়ে্নারীং দৃষ্ট্যেব হরতে বিষম্। 
ৃষ্ট্যা চাতুর্থিকাদীং্চ জরান্ নাশরতে ক্ষণাৎ ॥ 

চন্দ্রকান্তশিলামুত্তিং চিন্তয়িত্বা বিনাশয়েৎ। . 
তাপজরানশেষাংশ্চ শীন্্রং তাক্ষয ইবাঁপরঃ ॥ 
গরুড়ধ্যানযোগেন স্মরণাননাশয়েদ্বিষম্ ॥ 

ইতি। অতশ্চ প্রাতীতিকমন্য়ং---'যথা শকুস্তাধিপঃ সর্পাণাং দর্পং শময়তি 

এবং সাধকেন্ত্রঃ অরঃ্ান্ স্থখয়তীতি” তিরস্কত্য, সাধকেন্দ্রো জরষ্টান্ সুখয়তি 
সর্গাণাং দর্গমপি শকুস্তাধিপ ইব শময়তীত্যাশ্রিতমিত্যনুসন্ধেয়ম্ ॥ ২৭ ॥ 

নৈক্ষদীরথন্প-টীন্চাল্ল 'ন্্মানু্বাল।--( গারুড় প্রয়োগ কথিত 
হইতেছে ) হে দেবি ! যে সাধক, সকল অঙ্গ হইতে কিরণ-নিকর-নুধাবধিণী চন্র- 
কাস্তমাণি-প্রতিমার স্তার আপনাকে (ছয় মাস) ধ্যান করেন, তিনি খগরাজ গরুড়ের 

৪২ 



৬২২ শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমাল। 

ভয় দৃষটিমাত্রে সর্পগণ্রে দর্পনাশ করেন ; তিনি সুধানিষ্যন্দিনী শিরা তুণা দৃষ্টি 
সবার! জরসন্তগুদিগকে সুস্থ করেন ॥ ২৪। 

অ্যুতানন্দ্ক্কুত-টীক্কা ।-অথ কামকলা'খ্যানমাহ কিরস্তীমিতি। 
হিমগিরিশিলামুর্তিমিব অর্থাৎ অতি মিগ্চতরাং ত্বাং যে। হৃদি আধ অর্য়তি শকুস্ত- 
ধিপ ইবস দর্পাণাং দর্পং বিষং শময়তি। ত্বাং কিস্তৃতাম্? 'অন্ত্েত্যঃ কিরণ" 
নিকুরত্বাম্ৃতরসং কিরণসমৃহ্ামৃতরসং কিরম্তীং বিস্তারয়স্তীম্। মুধাসারসিরিয়। 

সুধাঅবণনাড়ীরূপর। দৃষ্টা। জরপ&ং জনং সুখয়তি। স্থুধাধারপিতয়েতি ক্ষচিৎ 

পাঠঃ | জী্ঘমগ্ডলবৎ জিপ্ধয়েত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ 

অঅন্বুলাদ্ক ।৯_জননি ! যিনি ন্জি দেহ হইতে কিরণসমূহরূপ অমৃতরপ 

বিস্তার করিতেছেন, বাহার মুর্তি হিমাচলশিলার ন্যায় অতীব স্সিগ্ধত্তরা, তুমিইএনই 
কুলকুগুলিনী কামকল1। যে সাধক তোমার এবংবিধ স্কুলরূপ ধ্যান করেন, তিনি 

দৃষটিমাত্র গড়ের স্ঠায় সর্পবিষ বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়েন এবং তিনি চন্ত্রমগুলের স্টার 
দ্গিগ্চতম! নুধাক্ষরণনাড়ীন্বরূপ! দৃষ্টি দ্বারা জরাভিভূত জনগণকেও নীরোগ ও সুখী 
করিতে সমর্থ হয়েন ॥ ২৪ ॥ * 

তড়িল্লেখা গণ তন্বীং তপনশশি বৈশ্বানরময়ীং, 
নিষগ্াং ষগ্নামপুযুপরি কমলানাং তব কলাম্। 
মহাপদ্মাটব্য।ং ম্বুতমমমায়েন *% মনসা) 
মহান্তঃ পশ্যান্তে। দধতি পরমাহলাদলহরীম্ ॥ ২১॥ 

ললঙক্ীন্ধ্রক্ুত-টীক্কা ।--তটলেখা বিছ্যাল্েখ! তদ্বৎ তন্বী দীর্ঘনক্া 

জ্যোতির্য়ী ক্ষণপ্রভা চ তাম্। স্থিরসৌদামিন্তাঃ ক্ষণপ্রভাত্বম আজ্ঞাচক্রে 
ক্ষণমাত্রদর্শনীৎ। এতচ্চ আজ্ঞাশবার্থ-নিরূপণাবসরে পূর্ববমেব প্রতিপাদিতম্। তপন- 
শশিবৈশ্বীনরমনীং হূর্যয-চন্দ্রীনলাজ্মিকাম্। এতচ্চ ত্রিখগুনিরূপণাবনরে সম্যঙ্ নিরা- 

পিত্। নিষগীম্ আসীনাম্। বঞ্জাংযটসজ্ঘ্যাকানাম্। অপি: সমূয়ে_গ্রস্থিত্রয়ং 
সমুচ্চিনোতি। গ্রস্থিত্ররস্তাপি উপরি কমলানাং পন্মানাম্। যট চক্রাণাম্ আধার- 

্বাধিষ্ঠানমণিপূরকানাহতবিশুদ্ধযাজ্ঞাআ্মকানাং কমলম্বরূপত্বং পুর্বমেব নিরূপিতম্। 
তৰ ভবত্যাঃ কলাং সাদাখ্যাং বৈন্দবীকলাম্। মহাপদ্মাটব্যাং মহাত্তি বহুনি 

পল্মানি পন্মদলানি সহশ্রসংখ্যাকানি, তান্তেব অটবী, তন্তাং সহশ্রদলকমলকর্ণি 

কারারামিত্যর্থঃ | বন্া__মহাপত্সং সহশ্রদলকমলং, তদেব অটবী, উষ্ভাম্। 

* ইহ! দ্বারা কামকলার স্থুলধ্যান কীর্তিত হইল। 
1 'ভটনেখ। ল। £ দদিতমলমায্েনঃল। 
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মৃ্দিভমলমায়েন মু্দিত। ক্ষপিতাঃ মলাঃ কামাদরঃ মায়াহবিস্তাহশ্মিতাহহস্কারাদয়ং 

যস্ত তৎ তেন মনলা অন্তঃকরণেন মহান্তঃ যোগীশ্বরাঃ পহ্যস্তঃ সাদাখ্য- 

কলানুধাধারা নিষ্ান্গম্ অনুভবস্তঃ দধতি অবরুত্ধতে পরমাহুলাদলহরীং পরম$ নিরতি- 

শঘ্বঃ) আহ্লাদঃ সুম্খবিশেষঃ, তন্ত লহরীং উদ্দ্রেকম্ উদ্রিক্তপরমাননগং সাদাখ্য- 
কলামৃতাক্ষভবত্মনিতং, সর্বদ] সম্পাদয়স্তীত্ার্থঃ। 

অত্রেখং পদযোজনা-__হে ভগবতি ! তটিল্লেখাতম্বীং তপনশশিবৈশ্বানরসয়ীং 
ষঞ্জাং কমলানামপুযুপরি মহাপগ্নাটব্যাং নিষপ্রাং তব কলাং মৃদ্দিতমলমায়েন 

মনস৷ পত্তাস্তো মহাত্তঃ পরমাহলাদলহরীং দধতি ॥ ২১ ॥ 

হেক্গীপ্ব্পক্কুতভীক্াল্স আন্দাজ ।-_ভগবতি, বিছ্ল্লতার 
যায় বীর্ঘনুক্া আজ্ঞাচক্রে ক্ষণমাত্র দৃশ্তা হুর্য্যচন্ত্র-বহ্ছি-স্বরূপা! ঘট. চক্রপদ্ধের উদ্ধে” 

সহম্রদলকমলবনে পাদা-নান্ী ভবদীয় কলার মৃতধারা-নিষ্যন্দ, যে মহাপুরুষের! 

মলমায়াবিহীন হৃদরে অনুভব করেন, তাহার! পরমানন্দলহরী প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২১ ॥ 

টীকা ।-_কামকলায়াঃ স্থুলধ্যানমুক্ত1 সুক্ষধ্যান- 
মাহ তড়িদিত্যাদি। হে মাতঃ ! মহাস্তে! যোগিনঃ তব কলাং চিৎস্বরূপাং মৃছৃতমং 

সুসুখং বথ। হ্যাৎ তথ৷ মনস৷ পশ্স্ত: পরমা হলাদলহরীং বন্গসুথান্ুভবং দধতি ্রাপ্ঞু- 

বস্তি।--মনস! কিস্তৃতেন ? অমায়েন মায়ারহিতেন। কিস্তুতাম্? তড়িল্লেখা- 
তন্বীং নুহুক্মতেজঃন্বরূপাং তপনশশি-বৈশ্বানরময়ীং বিন্দুত্রয়কারণভৃতাং যগ্রীং কমলা 
নাম্ উপরি নিষঞ্রাং ষট্চক্রোপরি স্থিতাম্। কুত্রে? মহাপদ্মাটব্যাং সহজ্রদল- 
রূপারণ্যে পত্রাণাং বাহুল্যাদরণ্যত্বম। তথা চ যামলে-_-“মহাপন্মবনাস্তঃস্থে কারণা- 

নন্দবিগ্রহে। সর্বভূতহিতে মাতরেহেহি পরমেশ্বরি ॥” ইত্যাদি ॥ ২১ ॥ 

শবন্মন্ীজ্গ ।--হে মাতঃ ! যে সমুদ্বার় মহাত্ম। যোগী প্রশাস্তহদয়ে মায়া- 

পরিশূন্যচিতে ষট্চক্রের উপরি ব্রহ্রন্বস্থিত সহঅদল-পদ্মমধ্যে তড়িল্লেখার স্তায় 

হুক্ষতমা চন্তরন্রধ্যাগিরূপ বিন্দুর্বয়ের কারণভৃতা কামকলারপ ত্বদীয় হুষ্ষামূর্তি দুরনি, 
করেন, তাহারাই পরম আনন্বলহরী ভোগ করিয়। থাকেন অর্থাৎ তৎকালে তাহার! 

অনির্বচনীর বরঙ্ানন্বস্খান্থভব করেন ॥ ২১ ॥ 

ভাঞ্পন্্য | এক্ষণে কামকলা-তত্ব নিরূপিত হইতেছে । এই কামকলা 
মহাত্রিপুরসূন্দরীন্বরপ! অর্থাৎ বিন্দুত্রয়ে তাহার অধিষ্ঠানবশতঃ তিনি ব্রিপুরস্থন্দরী 

নামে খ্যাত হইয়াছেন। দক্ষিণানুর্তিসংহিতীতে কথিত আছে যে, “বিন্ত্রেয়মা- 
যোগাৎ ত্রিবিনো ব্রিপুর! স্থিত । বিন্দু সংকলপয়েদ্ব্ধং তন্তাধস্তাৎ কুচগ্বয়ম্॥ 
তদধঃ সপরার্ধিন্ধ চিন্তয়েত্বদধোগতম্। এবং কফামকলারপা সাক্ষাদক্ষরক়্পিলী ।*--. 
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অর্থাৎ বিন্ুত্রয়ে ব্রিপুরাদেবী অবস্থিত! রহিক্লাছেন। উর্ধস্থিত বিন্দুকে মুখ কল্পন। 
করিয়া অধস্থ বিদ্ৃদ্বকে স্তনধুগলরূপে কল্পনা করিবে। ইহার নীচে হকারার্ধ 
চিন্তা করিতে হইবে। এই কামকলাই সাক্ষাৎ নিত্য্রন্ষদ্বরূপা ।' ক্লামশব্দের অর্থ 
কমনীয়া, কলাশবের অর্থ চন্দ্র ও নৃর্য-স্বরপা। ভাবচুড়ামণিতে কথিত 
আছে, _মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্রকম্। সর্ববিস্তামৃতা পূর্ণ 
সর্ধবাগৃবিভবপ্রদম্। সর্বার্পাধকং দেবি দর্বরঞজনকারণম্। তদধঃ সপরার্ধ্ত 
সুপরিষ্কতমণ্ডলম্। সর্বদেবাদিভূতং তৎ সর্বদেবনমস্কৃতম্। সর্বাহলাদনসম্পূর্ণং 

র্ববরণপ্রব্র্ককম্। এতৎ কামকলাধ্যানং ন্ুুগোপ্যং সাধকোতমৈ2”-_উ্দস্থিত 
এক বিস্বুকে মুখরূপে ভাবনা! করিয়। তাহার নিমস্থিত বিন্দুদ্ধ়কে 
স্তনযুগলরূপে কল্পনা করিবে। এই বিন্দুত্রয় সর্ধবিস্তারূপ « অমৃতে পরি- 
পূর্ণ সর্ববিধ বাক্শক্তিপ্রদার়ক ও পর্ববিধ অভীষ্টসাধক। এই বিন্দুত্রয়ের 
নিম্নে হকারের উত্তরার্ধ বিস্তাস করত তাহার চতুর্দিকে বরাঙ্গমণ্ডল চিত্ত করিতে 
হইবে। ইহা! সর্ধদেবের আদিম্বরূপ, সর্ধদেবের পৃজ্য ও সকলের আননদকর। 
সাধকগণ কামকলার এই সুক্ষধ্যান যত্রপূর্বক গোপন করিয়া রাখিবেন। 

এই কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতারূপিণী ও ্রহ্গন্বরূপা। বীরভাবাপন্ন জন- 
গণ ও যোগিগণ সর্বদাই ইহার অর্চনা করিয়া থাকেন। এই কামকলার ধ্যান 

করিণে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়! যায় । ইহা নিষ্ষল বিন্দুরূপা হুইয়াও সমুদয় 
মাতৃকার্রণশ্বরূপা। ইহার ত্রিবিন্ু ব্র্গা, বিষণ, মহেশ্বর এই ত্রিমুত্তি এবং ব্রাঙ্গী, 
বৈষ্কবী ও মাহেশ্বরী এই ত্রিশক্তি। ইহার উর্াবিন্দুমুখস্বরূপ। নিয়স্থ চন্্র-ুর্বা- 
স্বরূপ বিশ্ুদয়ংক স্তনযুগল কল্পনা করিতে হইবে। ইহার নিম্নে যে হকারার্ধ আছে, 

তাহা শক্তিস্বরূপা পৃথিবী | এই কামকলাই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতে জাগরক 
রহিয়াছেন। 

এই বামকলা-বিদ্কচক্রবিদ্তাস্বরূপ! | যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি এই কামকলার 
তত্ব অবগত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। এই কামকলার ধ্যান 

করিবার সময়ে অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্যকে তত্তত্তেজে বিপয়প্রাপ্ত করিতে হুইবে। পরে 

কামকলার উত্তরার্ধে সমুদায় বিলয় করিয়া যদি লাধক বাহ্বিষয়ের উপলব্ধি ত্যাগ 

করতঃ মন অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া পরমানন্দ অনুভব পুর্বক সহজদলকমলমধ্যে 

শিবশক্তিকে একীভূত দর্শন করেন, তবে তিনিই যোগী, তিনিই কৌল এবং তিনিই 
সেব্য। যিনি বাহ্ ও অভ্যস্তরভেদে অর্থাৎ স্কুল ও সুক্্ভেদে গুরুর নিকট কামকজ! 
অবগত হইতে পারেন, তিনিই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হুইয়। থাকেন । 
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আগমকল্পক্রম__-পঞ্চমশীখাতে উক্ত হইয়াছে»__"অখিলজনজীবকমলিলী বামেক্ণা 
্রিবিন্দোমুখখাস্তেন অন্তেন কুচদ্বন্বং শেষাঙ্গেনেশীনী দাধকমগ্্রভেদাৎ সা কালী গৌরী 

তক্রপেণ।”-_ অর্থাৎ ঘিনি অখিলজীবের যট্চক্রস্থিত কমলবনে বিহার করেন, সেই 
কুলকুগুলিনীই সুক্ষর্ীপে কামকলা বলিয়! বিখ্যাত।| ত্তিবিন্দু বারা এই মুষ্তি 
কল্পনা করিতে হইবে। উর্ধস্থিত একবিন্দু মুখস্বরূপ এবং নিষ্বস্থিত বিদ্দুদ্বয় স্তন- 

যুগলম্বরূপ। মুখবিন্দু হইতে চক্ষু, কর্ণ, নািকা 'ও স্তনবিন্দ হইতে পার্খ্, হস্ত, 

অঙ্কুণি প্রভৃতি কল্পন! করিতে হইবে । এই বিন্দুর দ্বারা ভগবতীর দেহের উত্তরার্ধ 
কল্পনা করিয়া হকারার্দ ছ্বারা তাঁহার চরণ প্রড়্তি কল্পন! করিল । এই 
ভগবতীই সাধকমন্ত্রভেদে কালী, তারা, গৌরী প্রভৃতি শবে অভিহিতা! হইয়| 

থাকেন । 

বৃহত্্ীক্রমে বণিত আছে,__পবিন্বোরস্কুরভাবেন বনাবয়বসুন্দরী । বিন্বগ্রে 

কুটিলীতৃয় যাম্যাদীশানমাগত| | স! বাম! শক্তিরূপা চ সা শিখা চিৎকলা পর|। 
শক্তীশানগতা৷ রেখ। প্রতাগাগ্রেরমাত্রগা | জ্যেষ্ঠা সা পরমেশানী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী | 

বক্রীভৃতা পুনর্বামে প্রথমান্থুরমাগতা | ইচ্ছ৷ দক্ষসমাযৌগে রৌদ্রী শৃঙ্গারমাগত। । 
পরব্রহ্গস্বরূপা স! ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বিন্দোরস্কুরভাবেন ত্রিবৃত্তং দক্ষিণেন তু। 

তন্মাদাধারপর্য্যস্তং মৃণালতন্তরাপিণী । আধারং পুনরাগত্য ভ্রি-গিতং গ্রস্থিসংযুতম্। 

দ্বিতীয়াঙ্কুরভাবেন সপরার্ধস্বরূপিণী। পরবন্গত্বরূপা সা ত্রিপুর। পরমেশ্বরী ।”-_ইহার 

তাৎপর্ধ্য এই যে, কামকলার বিন্ুত্রয়ের মধ্যে কামবিন্দুর অন্কুরভাবে পদ্মাবন- 
বিহারিনী কুলকুগ্ুলিনী প্রাদ্ভূতি হইয়া থাকেন। দক্ষিণদিকৃস্থিত কামবিন্দু 
অন্কুরিত হইয়! ঈশানকো ণস্থ বিশ্দু প্যযস্ত গমন করিলে একটি রেখা ইইবে। এই 
রেখার নাম বামাশক্তি ও চিৎকলা। প্র রেখা পুনর্বার ঈশানকোণস্থ বিন্দু হইতে 
বন্ধিত হুইয়! বাযুকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিবে । এই রেখার নাম জোষ্ঠা- 
শক্তি, ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। এই রেখ! পুনর্ধার বায়ুকোণস্থিত কিছু হইতে 
অস্কুরিত পূর্বোক্ত প্রথমান্ুরে দক্ষিণদিকৃস্থিত বিন্দুতে গমন করিবে। এই 

রেখাকেই রৌদ্রী শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি বল! যায়। কামকল! এইবপে জ্রিকোণাকা রা 
হইয়া পরমশিবের সহিত শূঙ্গারে প্রবৃত্ত। হয়েন। এই কামকলাই ব্রহ্গত্বরূপা ত্রিপুরা 
ও পরমেশ্বরী। পূর্বোক্ত কামবিন্বুর দক্ষিণ দিকে যে আর একটি অন্কুর হইবে, 
তাহ! ব্রিবৃত্ত হইর়! প্রণবাকারে পরিণত হুইবে। প্রণব হইতে পুনর্ববার অঙ্কুর 
উদ্গত হইয়। মৃণীবস্থত্রের আকারে মূলাধার পর্যাস্ত গমন করিবে। তৎপরে' প্র” 
রেখ। মূলাধারে গমন করত অিবলয়্াকারে স্রভ,লিজ বেষ্টন করিয়। থাকিবেন। 
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এই কামকলার দ্বিতীয় অঙ্কুর হইতেই দেবীর শরীরের উত্ততার্ধ প্রকাশিত হইবে। 

এই কামকলাই পরব্রন্বন্বর্ূপা ত্রিপুরা ও পরমেস্বরী ॥ ২১ ॥ 

ভবানি ত্বং দাসে মধ়ি বিতর দৃষ্টিং মকরুণা- * 

মিতি স্তোতুং বাঞ্ছুন্ কথয়তি ভবানি ত্বমিতি যঃ। 

তদৈব ত্বং ত্মৈ দিশসি নিজসাযুজ্য পদবী, 
মুকুন্দ্রথেন্দন্ফুটমুম্)কুটনীরাঁজিতপদাম্ ॥ ২২ ॥ 

ধবল্পর্লুত-টীক।।_হে ভবানি! ভবস্ত পত্ধি! ত্বং ভবতী দাঁসে 
ময়ি দাসভূতে কিস্করে ময়ি বিতর দেহি দৃষ্টিং কটাক্গং সকরুণাং করণাধুক্তাম্ ইতি 
এবংপ্রকারেণ স্তোতুং স্তৌত্রং কর্তং বাঞ্ছন্ ইচ্ছন্ কথয়তি বদতি বানি ত্বমিতি। 
“ভবানি ত্বং দাদে মর্জি বিতর দৃষ্টিং মকরুণাম্* ইতি বাক্যপ্রতীকং “ভবানি ত্বম্* 
ইত্যেবং ষঃ সাধকঃ, তদৈব পভবানি ত্বম্* ইতি বাঁক্যেকদেশোচ্চারণনময় এব স্ববং 
ভবভী তন্মৈ বাঁক্যেকদেশোচ্চারকায় দিশসি দদাদি নিজপাষুজাপদবীং নিজস্ত 

আত্মনঃ সাযুজ্যপদবীং তাদাত্মাম্। মুকুন্দবহ্ধেন্্রন্ুটমকুটনীরাজিতপদাং-মুকুনে। 

বিঞু, বদ্ধ ক্রহিণ:, ইন্্রঃ আখগুলঃ, তেষাং স্ফুটং যথখ। ভবতি তথ। মকুটেঃ নীরা" 
' জিতে নীরাজনবিধিক্রিয়াঞ্চিতে পদে পাদামুজে যন্তাস্তাম্ | 

অত্রেখং পদযোজনা-_হে ভবানি ! ত্বং দাঁসে ময়ি সকরুণীং দৃষ্টিং বিতরেতি 

স্তোতুং বাঞ্ছন্ তবানি ত্বমিতি যঃ কথন্তি তশ্মৈ তদৈব্ ত্বং মুকুন্দবগ্গেনস্ফুটমকুট- 

নীরাজিতপদাং নিজসাযুজ্যপদবীং দিশসি। 

অয়মর্থঃ_-স্ভবানি ত্বং দাসে মনি” ইত্যাদি বাক্যপ্রভীকে “ভবানি ত্বম্” ইতি 

পরদধয়ে “বানি” ইতিপদস্ত লোড়ুত্মপুরুধৈ কবচনাস্তত্বমবগময তৎসামানাধিকর- 

গ্যেন বংপদস্তাৰয়ে মহাবাক্যপ্রয়োগোহনেন লাধকেন প্রযুক্ত ইতি মন্ব! মহাবাকা- 

ফলং তাদাস্থাং দিশতি ভগবতী ; জপহোমাছ্যপাসনাবিধিভাঃ তাদান্ম্যোপাসনায়াঃ 

স্থঃ ফলদানিত্বাৎ। 

জনিচ্ছয়াংপি সংসপৃষ্টো দহত্যেব ছি পাবকঃ। ইতি স্তায়েন অবিবক্ষযা প্রযুক্ত- 

মপি মাবাক্যং ফলদায়ক মিতি, নাপি অবিমৃশ্তকারিস্বং দেব্যা ইতি রহত্তস্॥ ২২। 

' “ জলক্ষীপ্বল-টীকালল মন্্দানুবাদ ।-*হে ভবানি, আমি দাদ, 
আধাতে আঁপনি করুণীকটাক্ষ নিক্ষেপ করুন,-_*এইকপ স্তব করিতে ইচ্ছুক হইয়া 

ব্ভবানি ঈং*__এই অংশ উচ্চারণ ফরিবামাপ্র (তুমিই আমি হইতেছি-_-এই) মহা" 

বাক্যার্ নিশ্চায়ক সাঁগকের বাক্যাশ্রবণে শবামাহাত্মোই তৎক্ষণাৎ ব্ধা বিষু ইঞ্জাদি 
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দেবগণের মণিমুকুটে চরণনীরাজনাধুক্ত নিজ সাধুজ্যপদ আপনি তাহাকে দান 

করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ 

-টীক্ষা1।-__অথ স্তোব্রমহিমানমাহ ভবানীতি। হে 
ভবানি! দাসে মধ্ি পকরুণাং দৃষ্টিং কৃপাবলোকনং বিতর দেহি, ইতি স্তোতুং স্তুতিং 
কর্ত, বাঞ্ছন্ বাঞ্ছাং কুর্ববন্ পুরুষঃ ভবানি তম ইতি কথয়তি উচ্চারয়তি তদৈৰ 
উচ্চারণকাল এব তশ্মৈ ভবানি ত্বমিতি উচ্চারণকর্ত্রে অর্থাৎ ভবানীতি সম্বোধন- 

পদাৎ লোড়স্তমপুরুষন্ত শ্রবণাৎ অহুং ত্বং ভবানি ইতি অভেদে। ময়ি যাচিত ইতি 
বদ্ধ! নিঅসাধুজ্যপদবীং দিশসি আত্মনৌহভেদং দদাসি। সাধুজ্যপদন্ভীং কিভূ- 

তাদ্? মৃকুন্দব্রনেন্শ্ক ,উমুকুটনীরাজিতপদাং হরিবিরিক্ষীন্দ্রনানারত্বপ্রকাশযুক্ত- 

মুকুটনির্শিতপদাম্জ ইতি প্রাঞ্চ। কশ্চিগ, কুতর্কবুদ্ধিবাহুল্যাৎ বথাস্থথং ব্যাখ্যাং 
করোতি ॥ ২২॥ 

তবন্যুহ্বাচ্গ ।--“ভবানি! আমি তোমার দাস, তুমি আমার 

প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত কর ।”--এইরূপ স্তব করিতে ইচ্ছুক হইয়৷ যদি কোন 
ব্যক্তি, “বানি তুমি” এই পর্যন্ত বলে, তাহ। হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ এঁ ছুই পদের 

“আমি তুমি হইতেছি”-_-এই অর্থ অন্দারে তাহাকে ব্রহ্ধা, বিষ ও মহেন্ত্রের 

মুকুটরত্ব দ্বারা নীরাজিত-চরণ নিজ সাযুজ্যপদ প্রদান করিয়া থাক ॥ ২২॥ 

্বয়। হৃত্ব! বামং বপুরপরিতৃপ্তেন মনসা, 

শরীরার্ধং শন্ভোরপরমপি শঙ্কে হুতমভূগু। 
তথা হি কচ ত্বদ্ধপং সকলমরুণাভং ব্রিনয়নং,  , 
কুচাভ্যামানআং কুটিলশশিচুড়ালমু(ম)কুটম্ ॥ ২৩ ॥ 

লঙ্গঘীতবল্পব্ুত-ীবগ। ।-ত্বয়া ভবত্যা হ্ত্বা অপহৃত্য বামং বামার্ধঃ 
বপুঃ শরীরং অপরিতৃপ্তেন অনস্তষ্টেন মনসা অস্তঃকরণেন শরীরার্ঘং শম্তেরেপরমপি 
দক্ষিণমপি শঙ্ষে মন্তে হতং গৃহীতম্ অভূৎ। যৎ যন্মাৎ এতৎ হৃদর়কমলান্তিঃ* 
প্রতিভাসি স্বজ্রপং তব শরীরং সকলং কৃতন্গং বামদক্ষিণভাগাত্মকং অরুণাঁভং অরুণম্ত 
প্রাতঃকালকূর্যাস্তাতেবাত। যন্ত তৎ। যদ্বা-_-অকুণা রক্তবর্ণ। আভা প্রভ। বস্তা তৎ 

অরুপাভম্। ভ্রিনয়নং নয়নত্রয়যুক্তং কুচা ভ্যামানত্রং স্তনাত্যা মীবন্্রং কুটিলশশি- 
চুড়ালমকুটং কুটিলশশ্রিন। বত্রচন্দ্রকলয়া চূড়ালঃ চুড়াবৎ মকুটং যন্ত তৎ। 

অত্রেখং পদঘোজনা__ফ্চে ভগবতি ! শভোর্কুমং বপুঃ ত্বয়! হত্বা অপরিভূেনঃ 

রা সপল্রল কাবাসটস আলা লি 
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মনসা অপরমপি শরীরার্ধং হৃতমভূদিতি শঙ্কে ) বং খএতৎ' ত্বজ্পং মকলমরুণাভঃ 

ত্রিনয়নং কুচাভ্যামানত্রং কুটিলশশিচুড়ালমুকুটম্। 
অয়মর্থঃ--ভগবতা| শস্তোঃ একন্সিনর্দে অপহ্ৃতে অপরার্ধন্তাপহার উৎ- 

প্রেক্ষাতে | যদ্ধ_উত্তরকৌলসিদ্ধান্ত প্রতিপাদকোয়ং শ্লোক: ।' উত্তরকৌলসিদ্ধান্তে 
শক্তিতত্বাং অন্তৎ শিব তত্ব নান্তি। অতণ্চ শিবতত্বং শক্তিতত্কে অন্তভূতমিতি তদেব 
উপাস্তমিতি প্রস্ততম্। এতচ্চ “মনম্ং ব্যোম ত্বম৮* ইতি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে 
তবাঁধারে মূলে” 1 ইতি গ্লৌকব্যাধ্যানাবসরে চ নিপুণতরমুপপাদযিষ্যামঃ ॥ ২৩॥ 

লঙ্গীতবলরক্রুত-ডীকাল কন্্ান্ুন্ীল ।-(হে ভগবতি 1) আপনি 

শিবের বামার্ধ আত্মসাৎ করিয়াও মন পরিতুষ্ট না হওয়ায় অপর অর্থও হরণ 
করিয়াছেন, ইহা! আমি বিবেচনা করি। তাই-_আপনার সম্পূর্ণশরীর অরধাভ, 
ত্রিনয়ন, স্তনভারনমর ও বক্র শশিকলা মৌলিদেশে অবস্থিত । অর্থাৎ ত্রিনয়ন ও শশি- 
কল! শিবের প্রসিদ্ধ চিহ্ন, তাহ! আপনার শরীরে থাকিলেও বর্ণ ও স্তনভারে নিশ্চয় 

হইতেছে, শিব আপনার এই মাতৃমূর্িতে আত্মবিসর্জন দিয়াছেন। শিবতন্ব যে 
শক্তিতত্ব হইতে অভির, তাহা ৩৫1৪১ শ্লোকবব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে ॥ ২৩॥ 

অচ্যুতানন্দক্ুত-চীক্ষা ।--অথ শিবশক্তোরভেদমাহ স্বয়েতি। 
ছে মাতঃ! ত্বয়া শন্তোর্ববামং বপুহত্বা আত্মনো দক্ষিণাঙ্গেন শিবন্ত বামানং মিশ্রী- 

কৃত্য অর্ধনারীশ্বরমৃত্তিং বিধায়াপি মনদ! অপরিতৃপ্তেন তৃত্তিমগচ্ছতা। অপরং দক্ষিণার্- 
মপি ত্বর। হৃতমতৃৎ ইতি শঙক্কে তর্কয়ামি $ সর্বং শস্ভোঃ শরীরং ত্বয্যেব মিষ্রীভূতং 
তর্কয়ামি ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুং দর্শরতি তথাহীত্যাদি। ইদানীং ত্বদ্ধপং সকলম্ 

অরুণাভং অর্থনারীশ্বরত্বাৎ পূর্বম্ অর্দং পাওরমাসীদিতি ভাবঃ। পূর্বং সার্দঘ়- 
নয়নমাসীৎ, ইদানীং ব্রিনয়নম,। পূর্বং কুচৈকেন নগ্রতা আসীখ ইদানীং কুচদ্বয়েনা- 

নম্রম। কুটিলশশিষুক্তচূড়াচ্ছাদকং মুকুটং যন্মিন্। পূর্ব মুকুটশশিখগয়োরঘ্ধীর্দেন 

ভূষিতং বপুরাপীৎ, ইদানীং মুকুট-শশিখগ্ডাভ্যাং ভূষিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৩। 

অন্ভন্াচগ ।--জননি ! আমার বোধ হইতেছে, তুমি স্বীয় দক্ষিণার্গ দ্বার! 
মছেশের বাম অঙ্গ হরণ পূর্ব্বক অর্দনারীশ্বরমৃত্তি হইয়াও পরিতৃপ্তন্থদয়৷ হইতে ন 

পারিয়া তুমি মহেশের অবশিষ্ট দক্ষিণাঙ্গও হরণ পূর্বক নিজ শরীরে মিশ্রিত 
কেরিয়াছ। আমার ঈদৃশ অনুমানের প্রতি কারণ এই যে, তুমি পূর্বে যখন অর্ধ- 
নারীশ্বরমূত্তি ছিলে, তখন তোমার অর্ধশরীর পাওরবর্ণ ছিল, এক্ষণে সর্কশিরীরই 
অরুপবর্ণ দেখিতেছি। তৎকালে তোমায় সার্ধা্বয় নয়ন ছিল, এক্ষণে নয়ন দৃ 

₹ ৩৫ল্লোকঃ। পু” ৪১ কোক । 
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হইতেছে। পুর্বে তোমার দেহ এক স্তন দ্বারাই আনত ছিল, এক্ষণে স্তনযুগল 
স্বারা আনত দেখিতেছি। তৎকালে তোমার মস্তকে শশিকলার অর্ধাংশ ও মুকুটের 

অর্ধীংশ শোভ! পাইত, এক্ষণে সেই মন্তকে সম্পূর্ণ শশিকলা ও সম্পূর্ণ মুকুট শোতা 

পাইতেছে ॥ ২৩ * 

জগৎ সুতে ধাতা৷ হরিরবতি রুদ্রঃ ক্ষপয়তে, 

তিরস্থুর্বন্েতৎ স্বমপি বপুরীশঃ ক্ষ স্থগয়তি | 

সদা পর্বঃ সর্ববং তদিদমনুগৃহ্াতি চ শিব- & 

স্তবাড্ঞামালম্ব্য ক্ষণচলিতয়োবজ্লতিকযোঃ ॥ ২৪ ॥ 

হনক্গমী্বল্পক্রুত-টীক্ষা ।-_জগৎ স্থাবরজঙগমাত্মকং জগৎ স্থতে স্থজতি 
ধাত। শ্র্টী। হরিঃ বিষুঃ অবতি রক্ষতি। রুদ্রঃ ক্ষপরতে সংহ্রতি। 

ধাতৃহরিকুদ্রাঃ স্ৃষ্টিস্থিতিলয়াধিকারিণঃ | তিরস্থ্বন্ উপসংহরন্ এতৎ ধাতৃহরি- 
রুদ্রাত্ম কং ্রিতয়ং স্বমপি স্বকীয়মপি বপুঃ দেহম. ঈশঃ মহেশ্বরতত্বং তিরয়তি অস্ত- 

হিতং করোতি। ঈশ্বরঃ ধাতৃহরিরুদ্রান আত্মন্তারোপ্য স্বয়মপি সদাশিবতত্বে 

অন্তভূতি ইত্যর্থ:। অন্ন ব্রন্ধাও প্রলয়ঃ উল্তঃ | তদণস্তরং ব্রহ্মাপ্ডোৎপিপাদারিষ। 

সদাশিবস্ত জায়তে। তদানীমাহ-_সদাপূর্বব ইতি। সদাশবঃ পূর্ববঃ যন্ত শিব 

শবান্ত সঃ সদাপূর্বঃ শিবশব্দঃ | তেন সদাশিবশবেন বাচ্যবাচকয়োঃ অভেদোপচারাৎ 
সদাশিবরূপং তত্বম্ উপচধ্যতে । সর্বং তদিদং পূর্ববোক্তং ধাতৃহরিকুপ্রেশানাত্মকং 

তন্বচতুষ্টয়ং অনুগৃহাীতি। চকারঃ শঙ্কাচ্ছেদে। শিবঃ সদাশিবঃ। কথমন্ু 
গৃছাতীত্যাশঙ্কায়ামাহ-__তবাজ্ঞামালম্ব্য ইতি। তব ভবত্যাঃ ক্ষণচলিতয়োঃ 

ভ্রলতিকয়োঃ ক্ষণমান্ং চলিতয়োঃ | জলতিকাচলনেন বিজ্ঞেয়ামাজ্ঞামালম্ব্যেত্যর্থঃ। 

ভবদ্ক্রবিক্ষেপমাত্রেণ ধাতৃহরিরুত্রেশানাত্মকং তবচতুষ্টযমুৎপন্নং, ভ্রাকুটীকল্বণমাত্রেণ 
তদ্বিনষ্টমিতি অনেককোটিব্রক্মাগ্ডীনামুৎপাদনে সংহরণে চ বদরবিক্ষেপমাত্ররূপা 

শক্তিঃ সাচিব্যং সদাশিবস্য করোতীতি তাৎপর্যযম্। 

অত্রেখং পদযোজনা-_-ভগবতি ! ধাতা জগৎ সুতে। হরিঃ জগৎ অবতি। 

রঃ জগৎ ক্ষপয়তে। ঈশঃ এতৎ তির্কুর্বন্ স্বমপি বপুঃ তিরয়তি। সদাপূর্ববঃ 
শিবঃ সর্বং তদিদং তব ক্ষণচলিতয়োঃ ভ্রলতিকয়োঃ আজ্ঞামালম্ব্য অন্নগৃহ্াতি 0২৪॥ 

* “স্ভিরয়তি? ইতি ল। 

3 ম-৮৪২ 
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ক্গদীল্পক্ত-চীক্ষাল্প সর্্পান্ুবীঙ ।-হে ভগবতি, ব্রগ। 
জগৎ হৃষ্টি,'বিষুট জগৎ পালন, রুদ্র জগৎ সংহার করেন, ঈশান, তরঙ্গ! বিজু রুদ্রকে 

স্বরূপে লীন করিয়া-_নিজ তত্কেও সদাশিবতত্বে অন্তহিত করেন (ইহা 
প্রলয়াবস্থা )। অনস্তর সদাশিব আপনার ক্ষণসঞ্চালিত ভ্রঈীতিকাধুগলের আজ্ঞা 

প্রাপ্ত হইয়৷ ব্রহ্ধা, বিষণ, রুদ্র ও ঈশ্বরতত্বকে অনুগৃহীত করেন অর্থাৎ আপনার 
ইঙ্গিতেই সদাঁশিবের সৃষ্টি কদ্িবার ইচ্ছা হুইলেঃ ঈশ্বরতত্বাদি স্থষ্টি ও তন্দীরা 

জগতের স্যঙ্টি প্রভৃতি হয় ॥ ২৪ ॥ 

অ্তানন্দক্কত-টীক। ।--শ্রীমত্যাঃ পঞ্চেশ্বরারাধ্যত্বমাহ জগদিতি। 

তব কিঞ্চিচ্চলিতয়োত্রলতিকয়োরাজ্ঞামালম্ব্য তব কটাক্ষমাসান্ক ধাত৷ তে 

নির্মাতি, বিষুঃ বরক্ষতি, রুদ্রে! নাশয়তি, ঈশ এতৎ হৃষ্ট্যাদিকং কর্ম তিএস্র্ববন্ 
নিন্দন্ স্বং বপুঃ স্থগয়তি বিষয়ব্যাপারং পরিত্যজ্য যোগেন আনো! দেহ: স্থিরীরৃত্য 

তিষ্ঠতীত্যর্থ: | সদদাপূর্ববঃ শিবঃ অর্থাৎ সদাশিবঃ তৎ স্ষ্্যাদিকং কর্ন ইদং যোগা- 
ভ্যাসং কন সর্বং অন্ুগৃহ্াতি আত্মপাৎ করোতি ॥ ২৪॥ 

আন্মুবা্গ ।-হে মাতঃ! তোমার ঈষচ্চলিত ভ্রলত। দ্বারা আজ্ঞ। প্রাপ্ত 

হইয়া ব্রহ্মা জগৎ স্ষ্টি করিতেছেন, বিষণ তাহা রুক্ষ! করিতেছেন এবং যথাদময়ে 

রুদ্র আবার সেই সৃষ্ট জগৎ লয় করিতেছেন। ঈশ্বর হৃৃষ্টি-স্থিতি গ্রলয়- 
কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া যোগবলে আপনাকে স্থির করিয়৷ রাখিতেছেন 

এবং সদাশিব স্থ্টিস্িতি-প্রলর-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও যোগযুক্ত 
হইতেছেন ॥ ২৪ ॥ 

্রয়াণাং দেবানাং ভ্রিগুণজনিতানামপি শিবে, 

ভবে পুজা! পুজ। তব চরণযোর্ষা বিরচিতা। 

২০ তথা হি ত্বৎপাদোদ্বহন-মণিগীঠস্ত নিকটে, 

স্থিতা হতে শশ্বন্মুকুলিতকরো তংসমু(ম)কুটাঃ ॥ ২৫ ॥' 

১নন্্ীপ্বল্রুত-টীক্ক।।-ত্রয়াণাং দেবানাং ধাতৃহরিক্্রাণামিত্যর্থ;। 
অ্রিগুগজনিতানাং সত্বরজন্তমঃপ্রভবাণাম্। তব ভবত্যাঃ। হে শিবে! শিব- 
মহিষি! ভবেৎ ভবত্যেব। প্রীপ্তকালে লিউ.। পুঁজ! সপর্ধ্যা। সৈব পৃজ। 
নান্েতি। ছিতীয়পুজাশবন্তার্থঃ। তব চরণয়োঃ যা! পুঁজ! বিরচিত। নির্শিতা। 
ঘুক্তং চৈতদিত্যাহ--তথাহীত্যাদিনা । তথাহি বুক্তমেতৎ। ত্বৎপাদোদ্বহছন- 



শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমাল! ৩৩২ 

মণিপীঠস্ত তব পাদয়োঃ উদ্বহনার্থং যন্মণিপীঠং পরিকল্পিতং তন্ত নিকটে উপসিংহা- 

_সনসমীপে স্থিতাঃ বর্তন্তে স্ম। হি যন্মাৎ এতে ধাতৃহরিরুদ্রাঃ অধিকারপুরুষাঃ শশ্বৎ 

অনবরতং মুকুলিতকরোত্বংসমকুটাঃ মুকুলিতাঃ কৃতাগ্জলয়; কর! এব উত্তংসাঃ, 

তদ্যুক্তাঃ মকুটাঃ যেধাং তে। 

অব্রেখং পদযোজনা- হে শিবে! তব ভ্রিগুণজনিতানাং ত্রয়াণামপি দেবানাং 

তৰ চর্গয়োঃ যা পুজ! বিরচিতা ভবেৎ সৈব পুজা । তথাহি তৎপাদোদ্বহনমণি" 

পীঠন্ত নিকটে হি বস্্াৎ মুকুলিতরুরোত্বংসমকুটাঃ শশ্বদেতে স্থিতাঃ | 

অং ভাব:_ভগবত্যাঃ পাদপীঠসেবা পৃজামাত্রেণ ন লত্যতে, অপি তু 
ভগবত্যাঃ প্রসাদবশাদেবেতি ॥ ২৫ ॥ 

লক্দীলর্ত-টীবগাল্প ন্প্পীনুবাগ ।-হে শিবে, আপনার 
সত্ব, রজঃ ও তমোগুণজনিত ব্রহ্ম! বিষ কদ্র-_এই দেবত্রয়ের সম্পাদিত যে আপনার 
চরণযুগলপুজা, তাহাই প্রক্কত পূজা, তাই ইহারা আপনার পাদপীঠসমীপে অঞ্জলি- 

বন্ধকরপুট শিরোভূষণরূপে মুকুটে রাখিয়া! নিরন্তর থাকিবার অধিকার পাইয়াছেন। 
অর্থাৎ সাধারণ পৃজায় এ অধিকার লাভ হয় ন। ব্রহ্গাদির প্রতি আপনার 
অসীম কৃপাবশতঃ, ইহাদিগের এই অধিকারলাভ ॥ ২৫ ॥ 

চীন্কা ।- স্বীমত্যাঃ পুজায়াং দেবতা্তর-পূজা 
নিষেধমাহ ত্রয়াামিতি। হে শিবে! তব চরণয়োঃ কৃতা। পৃজ। যা! স! ব্রহ্ম -বিষু- 

শিবানাং পূজ! ভবেং। ত্রিগুণজনিতানামিতি হেতুগর্ভবিশেষণম্। যতন্তে ভবদ্- 

গুণজাতাঃ। তথাচ প্রর্কতেগু ণান্ত্রয়ঃ সত্বরজন্তমাংসি, তেযু ব্রহ্মাদয়ো৷ জায়স্ত ইতি 

অর্থাৎ সর্বেষাং কারণং যথ! তরোর্ম(লনিষেচনেনেতি ভাবঃ। হেত্বস্তরমীহ, তথাহি 
এতে ব্রঙ্গাদয়ঃ মুকুলিতকরোতংসমুকুটাঃ ত্বৎপাদোদ্বহনমণিপীঠন্ত নিকটে 

শশ্বদনবরতং স্থিতাঃ। মুকুলিতৌ৷ পুটাকৃতৌ করাবেব উচ্চতরং শিরোভূষণং 

যেষাম্। ত্বৎপাদাবেব উন্হেতে যেন রত্বসিংহাসনেন তন্ত নিকটে অরথততশমিরনবরতং 

স্থিতাঃ | ত্বংসেবয়! সর্কেষাং সেব! জায়ত ইতি ভাবঃ ॥২৫॥ 

তবন্সুন্লাচ্গ ।--হে শিবে! তোমার চরণকমল অর্চনা! কৰিলে ভ্রিুপ- 

জনিত দেবত্রয়ের অর্থাৎ ব্রহ্ধা॥ বিষুঃ ও মহেশ্বরেরও পুজা কর! হয়, তাহাদিগের 
আর ন্বতত্ত্র পূজার অপেক্ষা থাকে না। কারণ, তোমার চরণকমলের আধার 
মণিপীঠের নিকটে নিরস্তর অবস্থিত এই ব্রহ্ধা, বিষুঃ ও মহেশ্বর করপুটে 
অঞ্জজিবন্ধন পূর্বক তোমার পাদ-পদ্মঘ্য় নিত্ঘ নিজ মুকুটের ভূষণস্বরূপ করিয়া 
রাখিয়াছেন ॥ ২৫ । 



৩৩২ শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা 

বিরিঞ্চিঃ পঞ্চত্বং ব্রজতি হরিরাপ্পোতি বিরতিং, 
বিনাশং কীনাশো৷ ভজতি ধনদে! যাতি নিধনম্ ! 
বিতন্দর মাহেন্্রী বিততিরপি সন্্ীলতি দৃগাং, & 
মহাসংহারেহস্মিন্ বিহরতি সতি ত্বৎপতিরসৌ ॥২৬॥ 

হলঙ্গগীব্বল্রকুত-ডীকা। ।-_বিরিঞ্ি ব্রহ্মা পঞ্চত্বং পঞ্চভৃতানাং ব্যকটি- 
রূপতাং, মরণমিতি যাবৎ, ব্রজতি যাতি। হরিঃ বিষুঃ আপ্রোতি প্রাপ্সোতি 

বিরতিম্।১পরতিং, মরণমিতি যাবৎ | বিনাশং মুতিং কীনাশঃ যম্ঃ ভজতি | ধনদঃ 

কুবেরঃ নিধনং মরণং যাতি প্রাপ্রোতি। বিতন্ত্রী বিশেষেণ তন্ত্রী প্রমীল! জাড্যং 
যন্তাঃ সা, নিদ্রাণেত্যর্থঃ, মাহেন্দ্রী চতুর্দশানাং মনূনাম্ ইন্ত্রাণাং বিতাতরপি সঙ্ধোৎপি 
সম্ীলিতদৃশ! সঙ্গীলিতা দৃশা দৃরিরবন্তাঃ সা। “হলস্তাদপি টাবিষ্যতে” ইতি টাপ.। 
মন্থাঃ সম্মীলিতদৃশা করণেন-_বিতন্জ্রী মাহেন্ত্রী। মহাসংহারে কল্লান্তে অন্মিন্ 
বিহরতি বিশৃঙ্খলতয়া বর্ততে, হে সতি! পতিব্রতে! ত্বৎপতিঃ সদাশিবঃ হর: 

অসৌ। সহত্রদলকমলে পরিদৃশ্ঠটমানঃ 
অত্রেখং পদযোজনা-_বিরিঞিঃ পঞ্চত্বং ব্রজতি । হরিঃ বিরতিং আপ্মোতি। 

কীনাশঃ বিনাশং ভজতি। ধনদঃ নিধনং যাতি। মাহেন্দ্রী বিততিরপি সম্বীলিত- 

দশ। বিতন্জ্রী। হে সতি! অন্মিন্ মহাসংহারে অসৌ ত্বংপতিঃ হরঃ বিহরতি। 

অযং ভাবঃ--সর্কেষাং অধিকারপুরুষাণাং চ সংহারে ব্রহ্মাগুতঙ্গসময়ে তব 

পত়ুর্যৎ বিহরণং তৎ তব পাতিন্রত্যমহিমায়ত্তমিতি ॥ ২৬ ॥ 

হসক্গীত্বল্প-কুতটীন্বগন্ল মন্দা ।- ত্রহ্ধা পঞ্চত প্রাপ্ত 
বিষ্ট উপরতঃ ষম বিনাশ প্রাপ্ত, কুবের নিধনপ্রাপ্ত এবং চতুঙ্দশ মন্বস্তপের বিভিন্ন 

ইন্জসমূহ চক্ষু মুদ্রিত করিয়! মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন, _-এইরূপ মহাসংহার অবস্থাতেও 
হে সতি/ আপনার পতি সদাশিব ক্রীড়া করিয়া থাকেন-_ইহা আপনারই পাতি- 
ব্রত্যফল ॥ ২৬ ॥ 

ন্নন্দ্কুত-চৌক্ষা 1- জীমত্যাঃ  পাতিত্রত্যমাহ বিরিধি- 
রিতি। হে সতি! অন্মিন্ মহাসংহারে প্রহাপ্রলয়ে অসৌ ত্বৎপতিঃ সদাশিবে! 
বিহরতি নান্তঃ তব সতীত্বাদিতি ভাব; | যন্মিনি সংহারে বিরিক্চিঃ ব্রন 

পঞ্চতবং ব্রজতীত্যাদি। পঞ্চত্বং মৃতিম্! বিরতিং ম্ৃতিম্। বিনাশং কীনাশে! যম। 
মহেন্সসন্বদ্ধিণী দৃশাং বিততির্বিজ্্রাপি তক্জরারহিতাপি সম্মীলতি মহানিজ্রাং 

,* ক সম্মীলিতদৃশা, ল। 
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প্রাপ্োতি। অনিমেষ দৃষ্টিরপি অন্ুম্মেষ৷ ভবতি। যন্মিন্ মহেক্ত্রোইপি নিধনং যাতী- 
তার্থঃ। বিহুরসীতি কচিৎ পাঠঃ ॥ ২৬॥ 

অনম্দু্াদ ।-হে সতি ! মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে রক্ষা পঞ্চত 
প্রাপ্ত হয়েন, বিষ্ুরও শরীর ধ্বংস হয়, কালাস্তক বমও বিনষ্ট হইয়। থাকেন, 

ধনাধ্যক্ষ নিধন প্রাপ্ত হয়েন এবং মহেন্দ্রের তক্ত্রারহিত সদা উন্মীলিত নয়নসমূহও 

নিমীলিত হুইয়৷ যায় অর্থাৎ মহেন্ত্রও মহানিদ্রায় অভিভূত হয়েন। এই মহা- 

সংহারসময়ে একমাত্র তোমার পতি সদাশিবই বিহার করিতে থাকেন ॥ ২৬॥ 

হ্ুধামপ্যাস্বাগ্য প্রতিভয-জরামৃত্যু-হুরণীং 

বিপদ্যন্তে বিশ্বে বিধিশতমখাছ্যা৷ দিবিষদঃ | 

করালং যৎ ক্ষেড়ং কবলিতবতঃ কালকলনা; 

ন শস্তোস্তম্মলং জননি তব তাড়ট)স্কমহিমা ॥ ২৭ ॥ 

নঙ্গঘীপবল্প-ুত-টীক্কা ।-_*বিরিঞ্চি: পঞ্চত্বমূ* ইতি প্লৌোকেন বছুক্তং 
তদেব সোপস্করমাহ £_ন্ুধাম্ অযৃতম্। অপিঃ বিরোধে । আন্বাস্থ পীত্ব!। 

প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হরণীং গ্রাতিভয়ৌ৷ ভয়ঙ্করৌ জরামৃত্যু জরামরণে হরতীতি 
প্রতিভয়-জরামৃত্যু-হুরণী তাম্। বিপদ্যাস্তে ভ্রিয়স্তে বিশ্বে অখিলাঃ বিধিশতমণাস্তাঃ 

বিধিঃ ব্রহ্ম! শতমখে। দেবেন্দ্র তৌ আসো প্রভৃতিভূতে। যেষাং তে দিবিষদঃ সুরাঃ। 
রুয়ালং অত্যুগ্রং বৎ ক্ষেংড়ং বিষং কাঁলকুটং কবলিতবতঃ ভক্ষিতবতঃ কাঁলকলনা 

কালেন অবসানকালেন কলনা অবচ্ছে দঃ, মরণমিতি যাবৎ, ন পস্তেঠি তন্মূলং তস্ত 

কালকলনাংভাবন্ত মৃূলং কারণং তৰ ভবত্যাঃ জননি! হে মাতঃ! তাটঙ্কমহিম| 

তাটক্কন্ত ( সধবোচিত-ক ধরঁভৃষণন্ত ) সামর্থ্যম্। 

অত্রেখং পদযোজনা--হে জননি ! বিশ্বে বিধিশতমখান্ভাঃ দিবিষদঃ গ্রতিভয়- 

জরামৃত্যু-হরণীং স্ুধাং আস্বাস্ভাপি বিপদ্ধন্তে। করালং ক্ষেড়ং কবলিতবতঃ শস্তোঃ 

কালকলনা নাস্তীতি যৎ তগ্মু,লং তব তাটক্কমহিম!। 

জয়ং তাক--যদি শস্তোরপি বিপত্তিঃ স্তাৎ তাটক্কচাতিঃ তহি স্তাৎ। তাটক্ব- 

চ্যাবকত্বং কালন্ত নাস্তি, কালোৎপত্তিস্থিতিণয়ানাং তাটক্কৈকনিয়তত্বাদিতি দেব্যাঃ 

পাতিব্রত্যমহিমা সর্বাতিশায়ী ইতি ॥ ২৭॥ 

হলক্গগীম্ধর্ত-টীল্কাল ব্্জীনুব্বীল ।_ জগতে ব্রা ও ইন 
প্রভৃতি দেবগণ ভীষণ জরামৃত্যুনিবায়ক অমৃত পান করিয়াও ধবংসপ্রা হইয়! 
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থাকেন, আর শিব করাল কালকুট সেবন করিয়াও মৃত্যুঞ্জয়,_-মাতঃ, ইহার মুল 
তোমার ( সধবাচিন্ ) কর্ণভৃষণের মাহাত্ম্য ॥ ২৭ ॥ 

অচ্যুতানন্দ্ক্কৃত-টীক্ষা। ।-প্রীমত্যাঃ পাতিব্রত্যমাহ স্ুধামিতি। 
হে জননি ! প্রতিভম্রং প্রতিপক্ষভয়ং প্রতিতয়-জরা মৃত্যু-হরণীং সুধামূ অমৃতমূ অপ্যা- 
স্বাস্থ ব্রন্েন্্রী্তাঃ সর্ব দিবিষদে! দেবাঃ বিপপ্যাস্তে বিপন্ন! ভবস্তীত্যর্থ । ভয়ানকং 

বিষং কবলিতবতঃ ভক্ষিতবতঃ শস্তোর্ধরর কালকলনা কালবশ্যতা৷ মরণং, তন্মং 
তন্ত মূলং তব তাড়ম্কমহিম! তব প্রকাশ ত্বং তবাতপ্রকশীদেব শস্তোমৃ্যুগযত্বমিতি 
ভাবঃ। কুড়ঙ্কঃ স্বপ্রকাশে স্াতাড়ঙ্কং কর্ণভূষণম্ ॥ ২৭ ॥ 

অন্যুজআাঙ্গ ।--হে জননি ! জরা, মৃত্যু ও বিপক্ষভয়-বিদুরণকারী অমৃত 

পান করিয়াও এই জগতে ব্রহ্ম! ও ইন্দ্র গ্রভৃতি দেবগণ প্রলয়কালে কাঁল-কবঙ্গিত 
হইয়া থাকেন; কিন্ত নীলকণ সগ্ভোমৃত্যুর কারণ ভীষণ কালকুট ভক্ষণ করিয়াও 
কালের বশীভূত হয়েন নাই। তোমার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ শতভু-শরীরে তোমার 
অনুপ্রবেশের এবং মহিমাই তৎপ্রতি কারণ ॥ ২৭ ॥ 

জপো! জল্পঃ শিল্পং সকলমপি যুদ্রাবিরচনং, 
গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনাদ্যাহুতবিধিঃ। ঞ% 

প্রণামঃ সংবেশঃ স্থখমখিলমাত্মার্পণদশা, 

সপর্ধ্যাপর্য্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতমূ ॥ ২৮ ॥ ৭" 

হলক্ষীণলপর্ুত-টীক্ষা -জপঃ মস্ত্রজপঃ “উপাংশৃচৈর্ব। ক্রিয়তে* 

ইত্যাদিভিশ্োদিতঃ সঃ জর: যাৃচ্ছিকসল্লণপুঃ | শিল্পং সকলমপি হস্তবিস্তসাদিক্রিয়া- 
নিচয়ঃ যুদ্রাবিরচনা মুদ্রাণাং সংক্ষোভ-দ্রাবণা কর্ষপ-বস্োম্মাদ-মহান্কুশ-খেচরী-বীজ- 
যোনিত্রিখণ্ডাত্মকানাং বিরচন! করণম্। গতিঃ যাতৃচ্ছিকগমনং প্রীদক্ষিপ্যক্রমণং 
প্রদক্ষিণক্রিয্া। । অশনাদি ওদনা্দি কিঞ্চিৎ পদার্থচর্বণং আছতিবিধিঃ আহৃতীনাং 
দেবতোদেশেন হুবিঃপ্রক্ষেপণাআকানাং বিধিঃ করণম্। প্রণামঃ নসঙ্কারঃ 

সংবেশঃ যাদচ্ছিকদণ্ডবলল,ঠনম্। নুখং সুখকল্পং বন্ত জঙ্পশিল্পব্যতিরেকেণ অঙগভঙ- 
নয়নোম্মীলন-নিমীলনাদিকম্ অথিলং সমস্তং শবম্পর্শরূপরসগন্ধাদিকং আত্মার্পপদৃশা 

আত্মার্পধবৃদ্ধা! সপর্যযাপর্ধ্যায়ঃ সপর্ধ্য। পূজা ভন্তাঃ পর্ধ্যায়ঃ রূপাস্তরং, সপর্য্যেবেত্যর্থ, 

তব তে ভবতু ভূয়াৎ যত প্রসিদ্ধমেব মে মম বিললিতং বিলাসঃ। 

* প্রাদক্ষিপ্াক্রমণমশণাগ্যান্ৃতিবিধিঃ | ইতি ল, 
1 সগ্থরিংলাস্টারিংখ্যযারুয়োঃ সংখ্যাব্যত্যায়ে লক্ষমীধরটী কাহুজপুড়কে দৃষ্ধতে। 

পিতাকে 
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অত্রেখং পদযোৌজনা-_হে ভগবতি ! আত্মার্পণদৃশা জল্পঃ জপঃ সকলমপি 
শিল্পং মুদ্রাবিরচনা, গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমণং, অশনাদি আহুতিবিধিঃ, সংবেশঃ 

প্রণামঃ, অখিলং স্থুখং মে মদ্বিলসিতং চ তব সপর্য্যাপধ্ধ্যায়ঃ ভবতু । 

অয়মর্থঃ -জর্লাদীনাং জপাদিরূপতা৷ ষথারং কল্পিত । এবং লয়নোন্মীলিত- 
নিমেষোস্মেষাঙগভঙ্গজভ্াদীনাং যথার্হং সপর্য্যাপর্ধ্যা়তা৷ উহা । শবাদেঃ স্ুখকরস্ত 

বন্তন: যোড়শোপচারব্যতিরেকেগ আত্মার্পণবুদ্ধ্যা ত্যাগ এব সপর্ধ্যাপধ্যায়ঃ, ন তু 
স্বীকৃতানাম্। যদ্বা-_শবাদীনাং যাদৃচ্ছিকসম্ভবেন সুখপ্রাহুর্ভাবে তংস্ুখং মচ্ছেষং 
ন ভবতি কিন্তু স্দাশিবায়েত্য্পণং সপর্য্াপর্য্যায়ঃ। 

অন্ত্রেদমন্ুসন্ধেয়ম্-_সময়িলাং মতে সময়স্ত সাদাখ্যতত্বস্ত সপর্য্যা সহঅদলকমল 

এক ন তু বাজ পীঠাদৌ | যে যে সময়িনে। যোগীশ্বরা জীবদুক্তাঃ সংসারধাত্রা- 
মন্থবর্তমানাঃ সাদাখ্যতত্বমনুচিন্তযস্ত; আত্মিক প্রবণাঃ বর্থাস্তে, তেষাং প্জপে। জঙ্পঃ 
শিল্পম্” ইত্যাদিন! সপর্ধ্যাপ্রকারে৷ নিরূপিতঃ| যে তু সময়িনো যোগীশ্বরাঃ বিজনে 
গুহাস্তরে বা বন্ধপদ্মাননাঃ নিগৃহীতেন্দরিয়াঃ সাদাখ্যতব্ধ্যানৈকনিষ্ঠাঃ বর্তস্তে, তেষাং 
বক্ষ্যমাণচতুষিধষড়.বিখৈক্যানুসন্ধানমেব ভগবত্যাঃ সপর্যেতি অর্থাছুক্তং ভবতি। 
অতশ্চ পক্ষদ্বয়েইপি বাহ্ৃপৃজায়াং তৎক্রিয়াকলাপে চ তংসম্পাদনায়াস-ক্রেশো 
নাস্তি সমগ্লিনামিতি রহস্তম্। যত, চন্্রজ্ঞানবিদ্যায়ামুক্তম্ :-_ 

হুর্যামগ্ডলমধ্যস্থাং দেবীং ত্রিপুরস্ন্দরীম্। 
পাশান্কুশধনূর্ববাণান্ ধারযস্তীং প্রপৃজয়েৎ ॥ 

ইতি বাহ্পুজাপ্রকারকথনং তত্ত সময়ৈকদেশিমতমিতি পুরস্তাৎ প্রপ- 
ধ্যতে ॥ ২৮ । * 

হলঙ্গহীবল্প-ুত-টীন্বগন্ল ন্পাত্মুতীচ্গ ।_হে ভগবতি, আত্ম- 
সমর্পশ-বুদ্ধি-অন্ুসারে শবোচ্চারণমাত্রই জপ, শিল্পমাত্রই মুদ্র৷ (থেচরী দ্রাবণ গ্রভৃতি) 
রচনা, গমনমাত্রই প্রদক্ষিণ) ভোজনমাত্রই আহুতি, শয়নমাত্রই প্রশাম এবং অন্তাগ্ঠ 
ষে সকল স্ুখবিলাস আমার আছে, তংসমস্তই আপনার পুজা-্বর্ূপে পরিগণিত 
হউক। অর্থাং জীবন্ুক্ত সমগ্নাচারী গৃহস্থ, সাদনায়ী কলায় নিঝিষ্টচিত্ত এবং 
আত্মধ্যানপরারণ, তীহাদিগের যাদৃচ্ছিক শব্বোচ্চারণাদিই জপাদদি-স্থানীয়। সাধক 

সেই ভাব প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ২৮ ॥ 

টীকা ।_-অথ ভ্ঞানযোগং প্রকটীকরোতি জপ 
ইতি। যগ্মে বিলসিতং বচ্চোষ্টতং তত সপর্ধযায়ো ভবতু তব পুজাক্রমো তবতু । 

* লঙ্ীধরমতে সঞ্বিংশঙ্লোক: জগে। জল্পমিতি। ২৮ শ্লোকশ্চ সুধামপীতি 
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তৎ কিমিত্যাহ। নম সকলং জল্নো বচনমান্বধ জপো ভবতু। নম লক্লং 
অঙ্কৃলিক্রিয়ামাত্রং মুদ্রীবিরচনং ভবতু ৷ সকলং গতিঃ গমনমাত্রং প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণং 
ভবতু । মম অনাদি মম ভোজনপানমাত্রং হোমকর্্ব ভবভু । মম সংবেশং শয়ন- 
মাত্রং অষ্টাঙ্গপ্রণীমোহস্ত । মম অখিলং সুখং শক্তিসংযোগন্থগ্রাত্রং আত্মার্গণদৃশ। 
আত্মনি পরদেবতায়াং অভেদভাবেনার্গণমস্ত । সক্লমিত্যজহঙল্লিঙম্ ॥ ২৮ ॥ 

অসন্নুব্বীদ্ছ ।--মাতঃ! আমি সংসারমধ্যে যখন যে কার্ধ্য করিব, তৎ- 

সমস্তই যেন তোমার অর্চনাস্বরূপ হয় এবং আমার বাকাসমূহ তোমার জপন্থরূপ 
হউক। &আর আমি যখন যেরূপ অঙ্কুলিসধীলন করিব, তৎসমুদরয় তোমার 
ুদ্রা-রচনস্বরূপ, আমি ষখন যে দিকে গমন করিব, তাহা। তোমাকেই প্রদক্ষিণ 

কর! স্বরূপ, আমার পান-ভোজনাদি তোমার উদ্দেশে আহুতি প্র্নানস্বরূপ, আমি 
যখন শয়ন করিব, তখন তাহা তোমার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণামস্বরূপ, এবং আমার 

নিথিল-শক্তিদংযোগজনিত-নুখ আত্মার্পণন্বরূপ হউক ॥ ৮ ॥ 

দ্ধানে দীনেত্যঃ শ্রিয়মনিশমাত্মানুসদৃশী- 
মমন্দং সৌন্দর্য্যস্তবক-মকরন্দং বিকিরতি। 
তবাম্মিন্ মন্দারস্তবকম্ুভগে যাতু চরণে, 
নিমজ্জন্ মজ্জীবঃ করণচরণৈঃ ষটচরণতাম্ ॥ ২৯ ॥ 

হলক্গীপ্থলক্কুত-টীক্ষা৷ ।__দদানে দদতি দীনেভ্যে। দরিদ্রেভাঃ শ্রিয়ং 
লক্ষীম্ অনিশম্ আশাহ্ুসদৃশীং বাষ্থান্গরূপাম্ অমন্দম্ অধিকং সৌন্দরধ্যপ্রকরমকরন্দং 
সৌন্দধ্যন্ত লাবপান্ত প্রকরঃ সমূহঃ এব মকরন্দঃ পুষ্পরপঃ তং বিকিরতি তব 
ভৰত্যা; অশ্মিন্ দৃশ্ঠমীনে মন্দার-স্তবকম্ভগে কল্পবৃক্ষগুচ্ছ-দৌতাগ্যবতি যা 
প্রাুয়াৎ। চরণে পাদাজ্জে নিমজ্জন্ নিতরাং মজ্জনং কুর্বন্ মজ্জীবঃ অহং চাস 
জীবস্চ ম্ডুজীবঃ করণচরণঃ করণীঁনি পঞ্চেন্দ্রিগাপি মন্ংযষ্ঠানি তান্যেব চরণা যন্ত সঃ 
*তস্ত ভাবঃ বট্চরণতাং ভুমরত্বম্। 

অত্রেখং পদযোজন।--হে ভগবতি ! দীনেভ্যঃ আশান্ুসদৃশীং অ্রিযম অনিশং 
দদানে অমন্দং সৌন্দর্য্য প্রকরমকরন্দং বিকিরতি মন্দীরস্তবকন্ুভগে অস্মিন তব 
চরণে করণচরণঃ মজ্জীবঃ নিমজ্জন্ ষট্্চরণতাং যাড়ু। | 

অত্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, চরণন্ত কমলত্বেন নিগীর্ধযাধ্যবসানাৎ। মগ্ারস্তবক- 
সভগ ইত্যর্থ উপমারক্কারঃ। অনয়োঃ সংস্টিঃ। করণচরণ ইত্যত্র' রাগকং 
করণানাং চরণদ্বেন রূপণাৎ। মজ্জীবঃ যট্চরগতাং যাত্বিত্যত্র পরিণামালম্বারঃ 
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স্প্ট১| অনয়োরঙ্গাঙ্গিভীবেন সঙ্করঃ। সৌনর্ধ্যপ্রকরমকরন্দং বিকিরতীত্যত্র 
রূপকং নিগীধ্যাধ্যবসানে নিমিত্তম। অতএব নৈকদেশরূপকম্, অবয়বানাং প্রতি- 
প্রাদনাৎ। করণচরণঃ ষটডরণতাং যাত্বিতি ফলত্বেনোদ্দেশাৎ অবয়বত্বং তন্ত। 

অতোহম্মিন চরণ ইতি আরোপবিষরতয়! চরণমুপাদায় কমলমারোপ্যমাণবুদ্ধযা 
নিগীর্ণমিতি সম্যক । এবং পরিণামাতিশরয়োঃ সঙ্কর এব ন তু সংস্থষ্টিরিতি 
ধ্যেয়ম ৪ ॥ ৩০ ॥ 

চনক্গীবলক্শু-টীক্কাল শ্বহ্র্পীল্কবী্।--হে ভগবতি, দীনজনগণে 

আশানুরূপ সমৃদ্ধিদানতৎপর, অনীম সৌন্দরয্যস্বর্ূপ মকরন্দবর্ধা মন্নারকু্ঃমব্তবক- 
মনোহর, আপনার এই চরণকমলে নিমগ্ন ইন্দ্রিয় ( চক্ষুঃ১ শ্রোত্র, স্রাণ, রসনাও ত্বকূ 

ও মন এই ষড়িন্দ্িয়) ব্ধূপ চরণধুক্ক মং-স্বরূপ জীব ঘট পদভাব প্রাপ্ত হউক। 

অচ্যুতানন্ক্ক্কুত-টীক্া ।__অধৈকাস্তিকীং ভক্তিমাহ দদানে 
ইতি। হে মাতঃ! অখ্িন্মন্দীরস্তবকম্থভগে পারিজাতপুষ্পগুচ্ছমনোহরে তব 

চরণে মম জীবে! নিমজ্জন্ করণচরণৈঃ ষড়িজ্ররিয়রপৈশ্চরণৈঃ ষট্চরণতাং ভ্রমররূপত্বং 

যাতু। কিম্তৃতে ? দীনেভ্যঃ অনিশং নিরস্তরম্ আত্মানুসদৃীং স্বাতিন্নাং শ্রিয়ম্ আত্ম- 
সদৃশমৈশ্যযং দদানে। তথাচ মুক্তিশ্চতুর্পরি, _সাষ্টি-সালোকা-সারপ্য-দাধুজা- 
মিতি। পুনঃ কিস্তৃতে ? সৌন্দর্যাসমৃহরূপং মকরন্দম্ অমন্দং যথা স্তাত্বথ! বিকি- 
রতি বিক্ষিপতি ॥ ২৯ ॥ 

অন্যুবাীচ্ ।_হে মাতঃ! তোমার যে চরণ দীন ভক্তজনগণকে সর্বদা 

আত্মসদৃশ প্রশ্য্য প্রদান করিতেছে, যাহা হইতে নিরন্তর সৌন্দর্যসমূহরূপ মকরন্দ 
ক্ষরিত ভইয়৷ থাকে, যাহ! পাঁরজাতকুস্ম-স্তবকের ন্তায় স্ুমনোহর, তোমার 

সেই চরণ-সরোজে আমার জীবাত্মা নিমগ্ন হইয়া! ছয়-ইন্দ্রিয় হ্বার। ষটুপদরূপ ধারণ 

করুক ॥ ২৯ ॥ 

কিরীটং বৈরিঞ্চং পরিহর পুরঃ কৈটভভিদঃ, 

কঠোরে কোটারে স্মবলসি জহি জন্তারি(ম)মুকুটমৃ। 

প্রণম্রেঘেতেষু প্রসভমুপযাতস্য ভবনং, 

ভবস্যাত্যুত্থানে তব পরিজনৌক্ির্ববিজয়তে ॥ ৩০ ॥ 

লঙ্গদী ন্ক্কৃতু-টীবচা ।__কিরীটং মকুটত বৈরিষণ বিরিকিগম্ি 
পাঁরহর দূত এব কুরু। পুরঃ অগ্রভাগে কৈটভভিদঃ কৈটভাম্রং ভিনত্তীতি 

« অন্ত পলক, লরীধয়টাকাবৃকত-মুদ্রিত-পুত্তকাুদারিণী সংখ্যা ৯০। 

১৪৩, 
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কৈটভভিৎ তন্ত বিফোঃ কঠোরে কোটীরে মকুটাঞ্চলে শ্খলসি। অত্র কাকু; 
অন্ুসন্ধেয়া । জহি ত্যজ জন্তারিমকুটং জন্তারেঃ ইন্ত্রস্ত মকুটম্ কিরীটম্। প্রণস্রেষু 
প্রকর্ষেণ দণ্ডব নতেষু এতেষু বিরিষিকৈটভভিজ্ঞস্তারিষু প্রসতম্ অতিনস্ 
সসম্ত্রমমিতার্চ, উপযাতন্ত সমাগতস্ত ভবনং মন্দিরং ভবন্ত পরমেস্বরস্ অভ্যুত্থানে 

অভিমুখোখিতৌ। তব পরিজনোক্তিঃ সেবকানাং বচনং বিজয়তে সর্বোৎকর্ষেণ 

বর্ভতে । 

অব্রেখং পদযোজনা-_হে ভগবতি ! পুরঃ বৈরিধ্ং কিরীটং পরিহর, 
কৈটভভিঙ্জি কঠোরে কোটারে স্থলসি, জন্তারিমকুটং জহি, ইত্যেবংরূপা এতেষু 
প্রণমেষু সংস্ ভবনমুপধাতন্ত ভবন্ত প্রসভং তবাভ্যুতথানে পরিজনোক্তিধিজয়তে । 

অত্র উদাত্তালস্কারঃ, *সমৃদ্ধিমন্বস্ত বর্ণনমুদাত্তম্* ইতি লক্ষণাৎ ॥ ৩৯ ॥ 

লঙ্গ্ী্বলক্কুত-টীকান্র মন্্পানুব্বাচ ।-হে ভগবতি, বরষা, বিষু 
ও ইন্দ্র খন ( আপনার চরণসমীপে ) দণ্ডবৎ প্রণত, তখন মহাদেব আপনার ভবনে 

আগমন করাতে আপনি সহসা! তাহার অভ্যুত্থান করিলে, (সন্ত্রম-প্রচলিত) পরিজন- 

গণের যে একজনকে আর একজন টি থাকে-_“সম্ুথে বঙ্গার কিরীট, পা দিও 

না, (ওদিকে ) বিষুর ( ভূপতিত ) কঠোর মুকুটে পড়ির৷ যাইবে, ইন্দ্রের মুকুট 

সরাইয় দেও,__সেই উক্তির জয় জয়কার ॥ ৩০ ॥ 

সনুকুত-টীল্কা। |- তরক্ষাদীনাং শ্রীমতা। আরাধাত্বমাহ 
কিরীটমিতি। হে মাতঃ! এতেু ব্রহ্মাদিযু সৎস্থ অকস্মান্তব ভবনং উপযাতস্ত 

শিবস্ত অত্যুর্থানে সতি পরিজনানামুক্তির্ববচনং বিজয়তে জযনেনাভিনন্দিতো৷ ভবতি । 

তৎ কিমিত্যাহ-_অগ্রতে| বৈরিঞ্চম্ বিরিঞেঃ ইদং পরিহর পরিতাজ্য গচ্ছেত্যর্থঃ। 

কৈটভভিদে৷ বিষ্কোঃ কোটারং মুকুটং কঠোরং অশ্মিন শ্থলসি পতসি অত্র 
সাবধান ভব ইতি ভাবঃ। জন্তারিমুকুটং জহি ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ হুনধাতু- 
ক্্যা্ার্থে পরিত্যজা গচ্ছেত্যর্থঃ॥ ৩০ ॥ 

অন্মন্বাঙ্গ ।-মাতঃ! ব্রদ্ধাদ বখন তোমার চরণে দগ্ডবৎ প্রত, 

তদবস্থার় শিব সহসা তোমার ভবনে উপস্থিত হুইলে-_তোমাকে সসম্ত্রমে তাহার 

প্রত্যুদ্গীমন করিতে দেখিয়া তোমার পরিজনবর্গ সতর্কতার জন্য বলিতে থাকেন 

যে) “দেবি! সম্মুখে ব্রহ্মার কিরীট রহিয়াছে, ইহা দ্বার! যেন তোমার চরণে 

আঘাত লাগে না ; এখানে বিষ্ণুর কঠোর মুকুট, সাবধান হও, যেন: ইহাতে 

পদদ্থলন হয় না। এখানে দেবরাজের মুকুট, ইহা! অতিক্রম করিয়। আইস।? 

দেবি! তোমার পরিজনগণের %ই লযস্ত বাক্য জয়োল্লাসে পরিপূর্ণ হউক ॥ ৩০ ॥ 



শঙ্করাচার্ধ্য-গ্রস্থমাল৷ ৩৩৯ 

চতুঃষষ্্যা তন্ত্রৈঃ সকলমভি- & সন্ধায় ভুবনং, 
স্থিতস্তততৎসিদ্ধি-প্রদবপরতন্ত্রঃ ণণ পশুপতিঃ। 

পুনত্সিন্ধাদখিলপুরুযার্থঘৈকঘটনাৎ(না-) 
স্বতন্ত্রং তে তন্ত্রং ক্ষিতিতলমবাতীতরদিদমূ ॥ ৩১ ॥ 

ল্ঙ্ষীলক্রত-টীকা। | চতুংষ্টয। চতুঃযষ্টিসংখ্যাকেঃ মহামায়া- 

শগ্বরাদিতিঃ তন্তৈঃ দিদ্ধান্তৈঃ | অত্র চতুংযষ্টিশব্বস্ত সত্যোয়পরত্বাৎ একবচনাস্তত্বম্। 
সকলং সমস্ত, অতিসন্ধায় অপবাহা বঞ্চযিত্ব। ভূবনং প্রপঞ্চং স্থিতঃ নিবুত্বব্যাপারঃ 

তন্তংসিদ্ধিপ্রসবপরতন্ত্: তাশ্চ তাশ্চ দিদ্ধয়ঃ ততৎসিদ্ধরঃ চতুংষষ্টিতন্তেযু একন্মিন্ 

একন্মিন্ তন্ত্র প্রয়োজনতৃতাঃ একৈকসিদ্ধয় ইত্যর্থঃ, তাসাং প্রনবঃ উৎপত্তি, তত্র 

পরতন্ত্ৈঃ। যদ্বা--তেষাং তেষাং সিক্য়ঃ তততৎসিদ্ধয়ঃ যেষাং যেষাং সাধকানাং 

্বস্বাভিমতাঃ সিদ্ধয়ঃ তত্বতঘ্িদ্ধয়ঃ, 'তাঁসাং প্রসবপরতন্ৈঃ উৎপাদনৈকনিয়তৈঃ| পঞ্ড- 

পতিঃ পশূনাং গ্রাণিনাং পতিঃ, পত্ঠস্তীতি পশবঃ | যদ্থা'-_ইন্দ্িয়াণ্যেব পন্তস্তীতি 
ব্যুৎপত্তা। পশবঃ ইন্দ্রিরাণি, তান পশূন্ পাতি রক্ষতীতি পশুপতিঃ জীবঃ, 

শিব এব জীব ইতি পণুপতিঃ শিবঃ, পুনঃ ভূ্রঃ ত্বনির্বন্ধাৎ তয় নির্ববন্ধ; তন্মাৎ। 

চতুংযষ্টিতনপ্রতিপাঁদিত সর্ববগিদ্ধান্তরূপ-সকল-পুরার্থ- সাধন- তৃত- তনত্াস্তরোপদেশ- 
স্বীকারবাগ্রযা দেব্য! ভগবত্যা কৃতো নির্বন্ধ ইতি যাব্ৎ। যদ্বা-ত্বদিতি ভিন্নং পদং 

পঞ্চম্যস্তম্। অখিলপুরুষার্থৈকঘটনাস্বতন্ত্রম অখিলানাং পুরুষার্থানাং মুখ্যত্বেন ঘটনায়াং 

স্বতন্ত্রং স্বয়মেব প্রধানং তে ভবত্যাঃ তম্বং ক্ষিতিতলং ভূতলং অবাতীতরৎ। 
তরতেণোঁ চঙি রূপম্। গতার্থত্বাৎ “গতিবুদ্ধি” ইত্যাদিস্থত্রেণ দ্বিকর্্মকত্বম। ইদং 

বঙ্্যমাণম্। 
অত্রেখং পদযোজনা--হে ভগবতি ! পণ্ুপতিঃ নকলং ভূবনং ততৎসিদ্ধিগ্রসব- 

পরতন্ত্ৈঃ চতুংষষ্ট্যা তস্তৈঃ অতিসন্ধায় স্থিতঃ। পুনস্বপ্িরবন্ধাৎ অখিলপুরুযার্থৈক- 
ঘটনান্বতন্ত্ম তে তত্ত্রমিদং ক্ষিতিতলমবাতীতরৎ। 

চতুঃবষ্টিতন্ত্াণি চতুঃশত্যাম্__ 

চতুঃষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি মাতৃ্ণামুন্তমানি চ। 
মহামায়াশম্বরং চ যোগিনীজালশম্বরম্ ॥ 

তত্বশস্বরকং চৈব ভৈরবাষ্টকমেব চ। 

ব্ছরপাষ্টকং চৈব যামলাষ্টকমেব চ॥ 

+য়তি ইতি ল। 1 পরতন্ত্েঃ ইতি ল! 
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চন্দরজ্ঞানং মালিনী চ মহাসম্মোহনং তথ| | 

বামজুষ্টং মহাদেবং বাতুলং বাতুলোত্তরম্ ॥ 

হত্েদং তন্ত্রভেদং চ গুহাতন্ত্র চ কামিকম্। 

কল্লাবাদং কলাসারং তথাইন্তৎ কুঙ্ি কামতম্ ॥ 

মতোত্তন্নং চ বীণাখ্যং ত্রোতলং ত্রোতলোত্তর্ম | 

পঞ্চামৃতং রূপভেদং ভূতোড্ডামরমেব চ ॥ 

কুলগারং কুলোড্ডীশং কুলচুড়ামণিস্তথ| | 

সর্বজ্ঞানোত্তরং চৈব মহাকালীমতং তথ! ॥ 

অরুণেশং মোদিনীশং বিকুণ্ঠেশ্বরমেব চ। 

পূর্বপশ্চিমদক্ষং চ উত্তরং চ নিকুত্তরম্ ॥ 
বিমলং বিমলোক্তং চ দেবীমতমতঃ পরম্ ॥ 

ইত্যেবং চতুংযষ্রিতন্াণি পার্বতীং প্রতি কথিতানি। এতানি তন্ত্াণি অগতাম্ 
অতিসন্ধানকারণানি, বিলাশহেতুভূতাঁনি, বৈদিকমার্গদুরবর্তিত্বাৎ। অতএবোক্তং 
ভগবৎপাদৈঃ “চতু:ব্টা রে সকলমতিসন্ধায় ভূবনম্*__সকলাবিদ্বল্লোক- 
প্রতারকাণি ইমানি চতুঃযষ্টিতন্ত্ীণি--ইতি। তথাহি-_- ॥ 

মহামায়াশম্বরতন্ত্রং মায়াপ্রপঞ্চনির্মীণফনম্। মায়া প্রপঞ্চনিম্নীণং নাম সর্কবেষাং 

চক্ষুরাদীনাং অন্তথাপদার্থগ্রহণকারণং, যথ! ঘটস্ত পটাকারেণ 'প্রতিভাসনম্.। 

যোগিনীজালশঘ্বরম্_-নায়া'প্রধানতন্্ং শম্বরমিত্যুচ্যতে। তত্র তন্ত্রে যোগিনীনাং 
জালদর্শনম্। তচ্চ শ্বশানাদিকুমার্গেণ সাধ্যতে। 

তত্বশস্বর-তত্বানাং পৃথিব্যাদী নাং শন্বরং মহেন্দ্রজালবিগ্ভা। মহেন্ত্রজাল- 
বিদ্বায়াং পৃথিবীতত্বে উদকতত্বাদীনি উদকতত্বে, পৃথিব্যাদদীনি তন্বানি এবম. 

অন্তোন্তং প্রতিভাসস্তে । 

ভৈরবাষ্টকং নাম-__সিদ্ধভৈরব__বটুকভৈরব-_কঙ্কালভৈরব-_কালভৈরব-_ 
কালাগ্রিভৈরব__যোগিনীতৈরব-_মহাভৈরব__শক্তিভৈরবপ্রধানানি অষ্টতন্তাণি 
নিধ্যা্ৈহিক ফলসাধনান্টপি কাপালিকমতত্বাৎ বৈদিকমার্গদরাণি। 

বহুরূপা্কম্--শক্তেঃ সমুডূতানি রূপাণি ব্রাঙ্গী মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষণবী 
বারাহী মাহেস্্রী চামুণ্া শিবদূতী চেত্য্টো রূপাণি। এতান্বলক্বয প্রবৃত্তানি ন্ত্াণি 
অগ্তৌঃ তেষাং গণঃ অষ্টকম্। এতদপি বেদমার্গুরত্বাৎ হেয়ম। অত শ্রীবিদধায়: 
প্রসঙ্গঃ বছ-রূপাষ্টক প্রস্তাবে প্রসক্তানুপ্রসক্ত্যা পাতিত ইতি ন কশ্চিদ্দোষঃ। ্ 

যমলাষ্টকম্__যমলা! নাম কামনিঙ্ান্থা ততপ্রতিপাদকানি অনা বামলাস্কী। 
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তেহাং গণঃ যামলাষ্টকম্। তদপি বৈদিকমার্সদূরমূ। যস্তপি চতুংযাষটতন্্াণাং 
যামলত্বং লোকব্যবহারসিদ্ধং ; তত্ত, অবৈদিকত্বসাম্যাৎ উপচারাদিতি ধ্যেয়ম্। 

চন্্রজ্ঞানম্-_চন্দ্রজ্ঞানবিদ্ভা়াং. ষৌড়শনিত্যাপ্রতিপাদনম্।  নিত্যপ্রতি- 

পাদকত্বেংপি কাপাপিকমতান্তঃপাঁতিত্বাৎ হেয়মেব। উপাদেয়চক্রজ্ানবিস্তা চতুংযাষ্টি 
তন্বাতীত!। 

মাঁলিনীবিষ্তা-_সমুদ্রধানোপায়হেডূঃ । সাপি বৈদিকমার্গদূরবর্তিনী। 
মহাসম্মোহনম্-_জাগ্রতামপি নিদ্রাহেতুং। তদপি বালজিহ্বাচ্ছেদনাদিকুমার্গেণ 

সাধ্যমিতি নিষিদ্ধমূ। 

বামজুষ্ট-মহাদেবতস্ত্রে বামাচারপ্রবর্তকে ইতি হেয়ে। 

ধাতুলং, বাতুলোত্বরং, কামিকং চ তন্ত্রয়ং কর্ষণাদি প্রতিষ্ঠান্তবিধিপ্রতি- 
পাদকম্। তপ্মিন্ তন্ত্রয়ে কর্ষণাদি-প্রতিষ্ঠাস্ত। বিধয়ঃ একদেশে প্রতিপাদিতাঃ | 
স চৈকদেশো! বৈদিকমার্গ গব। অবশিষ্টস্ত অবৈদিকঃ। 

হ্তেদতন্ত্ং কাপালিকমেব। ঘগ্ঠপি হৃস্তেদতগ্ত্রে যটুকমলভেদসহম্রারপ্রবেশো৷ 
প্রতিপাদিতৌ। তথাপি তশ্মিন্ তন্ত্রে বামাচার এব প্রবৃত্ত ইতি কাপালিকমেব 
তত্্রম। 

তন্ত্রভেদগুহাতন্থবয়োঃ প্রকাশেন রহস্তেন চ পরক্ৃততন্ত্রাণাং ভেদ ইতি তদ্বিস্তানু- 

ষানে বহুৰিংসাপ্রসক্কেঃ ততন্্বয়ং বৈদিকমার্গদূরম্ | 

কলাবাদং-_কলানাং চন্দ্রকলানাং বাদঃ 'প্রতিপাদনং যন্মিন্ তন্্বে তৎকলাবাদং 

বাৎস্তায়নাদিকম্। যগ্যপি কামপুরুযার্থত্বেহপি কলাগ্রহণ-মোক্ষণ-দশস্থানগ্রহণ-চন্্- 

কলারোপণাদীনাং কামপুকুঘার্থে অন্থুপযোগাৎ পরদারগমনার্দিনিষিন্ধাটীরোপদেশাচ্চ 
একদেশে নিষিদ্ধম। যগ্যপি নিষিদ্বাংশঃ কাপালিকতন্ত্র ন ভবতি; তথাপি তত্র 

প্রবর্তমানঃ পুরুষ অবশ্তং কাপালিকাচারো৷ ভব্তীতি কাপালিকত্বেন গণন! তত্ততন্ঠ | 

কলাসারম্-_বর্ণোৎকর্ষবিধির্ধা্র প্রবর্ততে তৎ কলাসারং প্রধানম্। 

কুত্তিকাধতম্-_-ঘুটিকা সিদ্ধিহেতুঃ । তদপি বামাচার প্রধানমেব। 
মতোত্বরমতে- _রসসিদ্ধিঃ | 

বীণাখ্যে--বীণা নাম যোগিনী । স! সিধযতীতি বীপাখ্যম্। সা বীণা সম্ভোগ- 

যক্গিনীতি কেচিদাঃ। 

ত্রোতলে-_ঘুটিকাঞ্জনপাহ্কাসিদ্ধিঃ। ঘুটিক! পানপাত্রম্। 
ভ্রোতলোত্বরে-__চতুঃবষ্টিসহতরসঙ্খ্যাকবক্গিণীনাং দর্শনমূ | 

| সর্বমেতদ্ বামাচারপ্রধানম. | 
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পঞ্চামৃতম্-_পঞ্চানাম্ পৃথিব্যাদীনাং পিগাণ্ডে হত্র মরণাভাবঃ প্রতিপারদিতঃ 

তৎ পঞ্চামৃতং তত্ত্রম। তদপি কাপালিকমেব। 

রূপতেদাদিতন্ত্রপঞ্চকং মারণহেতুরিতি অবৈদিকম্। 

সর্বজ্ঞানাদিতন্ত্রঞ্চকং কাপালিকসিদ্ধাস্তৈকদেশিদিগন্থরমতমিতি দূরত এব 

হেয়ম্। 

ূর্বাদিদেবীমতপধ্যস্তং দিগম্বরৈক দেশক্ষপণকমতমিতি তত্ততোইপি দুরুত এব 

হেয়ম্। 

এবং চতুঃযষ্টিতস্্াণি পরিজ্ঞাত্ণীমপি বঞ্চকানি। এহ্বিসিদ্ধিমাত্রপরস্থাৎ 

বৈদিকমার্গদুরাণি। পরিজ্ঞাতারোহপি প্রহিকফলাপেক্ষয়! তত্র কতিচন প্রবৃত্তাঃ 

প্রতারিত! এবেতি রহস্তম্ । 

নম্নু বিপ্রলিগ্গাগ্ভাশয়দোষরহিতস্ত ভগবতঃ পরমেশ্বরস্ত পশুপতেঃ নর প্রতি 

বিগ্রলম্ত কত্বং কথমিতি চেৎ-_ 

মৈবম্-_-পরমেশ্বরে পরমকারুণিকে বিপ্রলিক্সাগ্যাশয়দোষাঃ ন সম্ত্যেব। কিন্ত 

পরমেশ্বর: পশ্ুপতিঃ ত্রহ্গক্ষত্রবৈশ্বশৃদ্রজান্ মুর্ধাবসিক্তা গ্ভুলোমপ্রতিলোমজাতীয়ানধি- 

কৃত্য তন্ত্রাণি নির্মিতবান্। তত্র ব্রৈবণিকানাং চন্ত্রকলাবিস্তান্থ বক্ষ্যমাণত্বধিকা রঃ, 

শুদ্রাদীনাং চতুঃযষ্িতন্ত্রেষধিকারঃ। এবমধিকারভেদমজানানাঃ অনীমাংসকাঃ 

ব্যামুহৃত্তি। তেষামেবায়ং দোষঃ) ন পশুপতেঃ পরমেশ্বরস্তেতি ধ্যেয়ম্। 

চন্ত্রকলাবিস্তাষ্টকং শ্রীবিষ্ভাগ্রতিপাদকতন্ত্রম_চন্দ্রকলা, জ্যোৎন্গাবতী, কলা- 

নিধি) কুলার্ণবম্, কুলেশ্বরী, ভুবনেশ্বরী, বার্হস্পত্যং, দুর্ববাসমতং চেতি। অশ্মিন্ 

তন্রাষ্টকে টত্রবর্ণিকানাং শূদ্রাদীনাং চ অধিকারোহস্তি। তত্র ্রাক্গপাদীনধিকৃত্য 

সব্যমার্গেণ প্রাদক্ষিণ্যেন দর্বোহপ্যনুষ্ঠানকলাপঃ প্রতিপাদিতঃ | শুক্রা্দীনধিক্কত্য 

অপনব্যমার্গেণ বামাচারে। নিরূপিতঃ | 

শুভাগম-তন্ত্রপঞ্চকে বৈদিকমার্গেগৈব অনুষ্ঠানকলাপে! নিরূপিতঃ। অয়ং 

গুতাগমপঞ্চকনিরূপিতো মার্স: বসিষ্টসনক-শুক-সনন্দন-দনৎকুমারৈঃ পঞ্চতিঃ মুনিভিঃ 

প্রদর্পিতঃ | অয়মেব সময়াচার ইতি ব্যবহিয়তে | তথৈবান্মাভিরপি গুভাগম- 

পঞ্চকানুদারেণ সমর়মতমবলদ্বযৈব ভগবৎপাদমতমন্থুহত্য ব্যাখ্যা রচিত ৷ চন্্- 
কলাবিস্তাষ্টকত্ত কুলসময়ানগসারিত্বেন মিশ্রকমিত্যুচ্যতে বিদ্ত্তিঃ। চতুঃষন্িতঙ্াি 
কুলমার্থ এব। 

মিশ্রকং কৌলমার্গং চ পরিত্যাজ্যং হি লাক্প্মি ইতি ঈশ্বরবচনাৎ মিশ্রকমতং 

কৌপমার্সং চ পরিত্যাঙ্গযম। কৌলৈ: মৃগ্যতে £অবলদ্াতে ইতি কৌলমার্গঃ 
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কৌলমতম্। কর্মাণি ঘঞ্.। অতশ্চ শুভাগমপঞ্চকমেব বৈদিকৈরাদরণীয়ম্, কেবল- 
সময়মার্গপ্রদর্শনপরত্বাৎ | সময়মার্গত্বূপং তু প্তবাধারে মূলে সহ সময়য়” * 

ইত্যাদিল্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদরিষ্যামঃ। 

তত্র গুভাগমপঞ্চকে ষোড়শনিত্যানাং প্রতিপাদনং মূলবিদ্ধায়ামন্তর্ভাবমলীকুত্য 
অঙ্গতয়। | চক্রবিস্তায়াং অঙ্গতয়ৈবান্তরাব; কথিতঃ। অত্তএব চতুঃযা্িবিদ্চান্ত- 

তূঁতায়াঃ চন্ত্রজ্ঞানবিদ্ায়াং যোড়শনিত্যাঃ গ্রধানত্বেন প্রতিপাদিতা! ইতি, তংপ্রতি- 
পাদকং তন্ত্রং কৌলমার্গঃ) অয়ং তু সময়মার্গ ইতি ভেদঃ | 

অভ্রেদমন্থসম্থ্েম-_শুভাগমপঞ্চকং নাম বসিষ্ঠসংহিতা, সনকসংক্ষ্রা, গুত- 

সংহিতা, সনন্দনসংহিত! সনৎকুমারসংহিতা, ইতি পঞ্চসংহিতাঃ শুভাগমপঞ্চকম্। তন্ত্র 

বসিষ্সংহিতায়াং*দেবীং প্রতি ঈশ্বরবচনং বসিষ্ঠেন শত্তিবেবোধিতঃ | যথা ২- 

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নিত্যাষোড়শকং তব। 1 
ন কম্তচিনু্লাখ্যাতং সর্বতন্ত্রেযু গোপিতম্ ॥ 

: তত্রাদৌ প্রথম। নিত্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী | 
ততঃ কামেশ্বরী নিতা! নিতা। চ ভগমালিলী ॥ 

নিত্্লিন্না তথ চৈব ভেরুগু। বহ্িবাসিশী। 
মহাবিষ্ছে-( বন্ধে ) শ্বরী রৌদ্রী ত্বরিতা৷ কুলনুন্দরী ॥ 

নিত্যা নীলপতাকা চ বিজয়া সর্বমঙগল! | 

জালামালিনীচিন্্রপাঃ এত। নিত্যান্ত ষোড়শ ॥ 

প্রতিপৎপ্রভৃতে দেব্যাঃ পৌোর্দরান্তত্তমর্চয়েৎ | 

একাদিবৃদ্ধযা হান্তা চ দর্শীস্তং দেবি বিগ্রহম্ । ২ 

এতচ্চ ষোড়শনিত্যানাং যোড়শতিথ্যাত্মকত্বম্ উত্তরঙ্লোকে নিরপাতে | 

ইদানীং ষোড়শনিত্যানাং ্রীচক্রে অঙ্গতয়। অন্তর্ভাবে! নিরূপ্যতে; ফোড়শনিত্যান্ত 

অষ্টবর্ীত্মকতয়া অষ্টদলপদ্ধে অগ্টপত্রেযু স্থিতাঃ যথাক্রমং অষ্টকোণচক্রে, প্রাগাঁদি- 

কোণমারভ্য একৈকন্মিন্ কোণে দ্বিকং দ্বিকমস্তভূতিম্। এবম্ অষ্টদ্বিক!নি অষ্টকোেু 

অন্তভূতানি। এতা এব নিত্যাঃ ষোড়শন্বরাত্মকতয়া যৌড়শদলপন্সে স্থিতাঃ 

ছিদশারেহস্তভ্ তাঃ। এতাদাং নিত্যানাং মধ্যে প্রথমং নিত্যান্য়ং ভ্রিকোপ- 
বিদ্দুরূপেণ স্থিতম্। অবশিষ্টান্ত চতুর্দশ নিত্যাঃ মন্বশ্রে অন্তভূতাঃ | মেখলা- 
্রয়ছুপুরত্রয়ে বৈদ্দবন্ত্রিকোণয়োরন্তভূতে । এবং নিত্যানাং চক্রে অন্তর্ভাবঃ। 

*গ্লোঃ৪১। 

1 “যোড়শকম্ নবম্”। “যোড়শিকার্ণবং*) ইতাপি পাঠান্তরে 



* খুনি 
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ইমমেবাস্তর্ভাবং মেুপ্রস্তারমানঃ। অতএব চন্ত্রকণ্াবিস্তায়াঃ চক্রবিভ্তায়াঃ অঙগত্বং 
নিত্যানাং সিদ্ধম্। | 

সনন্দনসংহিতায়াম্ খষীন্ গ্রতি সনন্দনবচনম্--এতাস্ত যোড়শনিত্যাঃ চন্ত্র- 

কলায়া; চক্রবিষ্ঠায়া৷ অঙ্গভূতাঃ। এতাশ্চ যৌড়শনিত্যাঃ স্বরাম্তথিকাঃ পঞ্চদশাক্ষরী- 

নত্রগত “এ*কারাদিতৃত “অকার-বিসরগাঁত্বক *দকারাভ্যাং সঙ্গ হীতাঃ জীবকলা" 
রূপা; বৈন্দবস্থানে স্থাপিতাঃ তাত্রৈব অন্তভূতাঃ। কাদয়ে। মাবসানাঃ পাশান্কুশ- 

বীজবুক্তাঃ সন্তঃ অষ্টারে দশকোণথয়ে চ অস্তভূতাঃ| শিষ্টাস্ত যকারাদয়ে। নববর্ণীঃ 
দিরাবৃত্তযা'অন্বত্রে চতুর্দশকোণেষু চতুর্দশ অন্তত্ তাঃ, শিষ্টং বরণচতুষ্টয়ং শিবচক্রচতু- 

উয়েইস্তভৃতিম্। ইমমেব কৈলাপপ্রস্তারমাহঃ | এবং নিত্যানাম্ চন্দ্রবিস্তায়াম্ 

অঙ্গত্বং গ্রতিপাদিতম্। | 

সনৎকুমারসংহিতায়ামপি চক্রবিদ্তায়াং যোড়শনিত্যানাম্ অঙ্বত্বং প্রতিপাদিতম্। 

যথা সনংকুমারবচনম্-্রীচক্রস্তাঙ্গতৃতাঃ নিত্যাঃ বশিগ্ঠাদিতি: দ্বিকং দ্বিকং মেলরিতা 

বৈন্দবং ভ্রিকোণং বিহায় অষ্টন্থ কোণেঘস্তভাব্যাঃ | মধ্যে ত্রিপুরসুম্দরী অন্তভাব্যা 

অষ্টবর্থীস্ত অই বশিন্ঠ। দয়ঃ) ষোড়শ নিত্যাঃ, দ্বাদশ যোগিন্তঃ,--এবং চতুশ্ত্বারিংশং | 

অত্র একাং শক্তিং বিহায় ত্রয়শ্তত্বারিংশংকোণেষু ত্রয়শ্ত্বারিংশদ্দেবতা 

অন্তভীব্যাঃ, একাং ত্রিপুরসথন্দরীং বৈনদবস্থানাদধস্তাৎ, গন্ধাক ধিগ্যাদয়ন্ত চতুদ্বীরেষু, 
ইতি নিত্যানাম অঙ্গত্বং প্রতিপাদিতম্। ইমমেৰ তৃপ্রস্তারমাঃ ৷ অষ্টানাং 

বশিন্তাদীনাং দ্বাদশযোগিনীনাং গন্ধাকধিণ্যাদীনাং নামধেয়ানি “সবি্রীভির্বাচাম্” * 

ইত্যাদিল্লৌকব্যাখ্যানাবসরে কথিতাঁনি ॥ ৩১ ॥ 

লঙ্গীপধল্প-টীক্ষাব্ধ সর্্পান্সুাচ্গ ৷ ভগবতি, মানবের সেই 

সেই একৈক লৌকিক অভীষ্টসিদ্ধিসম্পাদনসমর্থ চতুঃষষ্টি তন্ত্র দ্বার নিখিল তুবনকে 

বঞ্চিত করিয়া! অবস্থিত পণুপতি, আপনারই আগ্রহে, নিখিল পুরুবার্থ-সম্পাদনে 

্বয়মেব সমর্থ আপনারই বক্ষ্যমাণ তন্ত্র ভূতলে অবতীর্ঘ করিয়াছেন । অর্থাৎ মহা" 

মীয়! শর প্রভৃতি চতুঃবষ্টি তন্ত্র বেদ-বাহ ও মায় ইন্ত্রজাল প্রভৃতি একৈক ক্ষুর- 

পিদ্ধিসম্পাদক, তাহ! অনুলোমসন্কর এবং বেদানধিকারী ও গ্রীন সিদ্ধি- 

অভিলাধী জনগণের সাধনার্থ শিব উপদেশ করিয়াছেন, কিন্ত বাহার! 

উচ্চদাধনার অধিকারধুক্ত ব্রীক্গণারদি জাতিমধ্যে জন্মিয়াছে, তাহারাও 

কুতর্িক্ধিলাতের আশায় এবং অপর সাধন! অগ্রকাশ থাকায় এ সফল 
মার্গন্সবলদ্বন করাতে বঞ্চিত হইয়াছে । আপনি করুণাময়ী, ব্রাঙ্মণাদি নকল 

*১৭যল্লোকঃ। 
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বর্ণের কল্যাগার্থ বেদমার্গীন্থগত আপনার সাধনোপদেশক তন্ত্র-গ্রকাশ শিবমুখ হইতে 

আপনিই করাইয়াছেন। এই শিবমুখনিংস্থত তন্ত্র বশিষ্ট, সদক,শুকঃসনন্বন ও সনং- 
কুমার ছার। ভূতলে প্রচারিত ও শুভাগম-পঞ্চক নামে খ্যাত। এই মতৌক্ত আচার 

সময়াচার নামে খ্যাতঃ ইহ বৈদিক মার্গ। ভগবান্ শঙ্করাচাধ্য এই মতে শ্রীবিষ্তা- 
সাধনার আদর করিয়াছেন। চন্ত্রকলাবিগ্যাদি তন্ত্র সমরামতানুমারী হইলেও কৌলভাব- 
মিশ্রিত বুলিয়া মিশ্রক এবং অপর তন্ত্রমূহ কৌলমার্গ নামেই খ্যাত, তাহা! ব্রাহ্মণের 
অববশ্বনীয় নহে। শুভাগম-পঞ্চক ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রদানে ম্বাধীনভাবে সক্ষম এই 
মত লক্মীধরের, তিনি তাহার ব্যাখ্যামধ্যে চতুঃবষ্টি তন্ত্রের নাম ও কোন্ তন্ত্র তি কারণে 
েদবহির্ূতি, তাহ! দেখাইগ্লাছেন। সময্লামত পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে॥৩১ 

অুথ নিখিলপুক্ুষার্বৈকঘটনান্বতন্ত্র' ভগবত্যান্তন্ত্রং পশুপতিঃ ক্ষিতিতলমবাতীতর- 

১০১৬৪ পূর্ববপ্লোকে | তদেৰ তন্ত্র প্রন্তোতি__ 
টীকা] ।-_্রীমত্য। নিজতন্ত্রমহিমানমাহ চতুরিতি। 

পশুুপতিঃ শিবঃচতুঃবষ্টয। নিত্যতন্ত্ঃ মক লং ভূবনং অভিমন্ধায় জ্াত্ব! অর্থাৎ চতুঃ- 
বষ্টিতন্ত্রাবলোকনেন সর্ধজ্ঞে। তৃত্বা তত্তৎসিদ্ধিপ্রসবপরতন্ত্রঃ যশ্মিন্ তস্ত্রে যা সিদ্ধিঃ 
প্রমাণবাহুল্যাৎ তত্তৎ-জ্ঞানে অস্বতন্ত্ঃ সন্ প্রথমঃ স্থিতঃ। তথাচ, পুরাপাগম- 
মিদধাস্তং নিত্যমাহুর্্নীষিণঃ | পুন্্িবন্ধাৎ তব প্রযত্বাৎ অশ্মিন্ পুরুযা্থিকঘটনাৎ 
হেতোঃ সকলসিদ্ীনামেকত্র ঘটনাদ্ধেতোঃ শ্বতন্ত্ং নাম তন্থাস্তরানপেক্ষম্ ইদং তন্ত্র 

ক্ষিতিতলম্ অবাতীতরৎ অবতারয়ামাস ॥ ৩১ ॥ 

অসন্যুন্বাচ্ছ ।_জননি! ভগবান্ পশুপতি শিব সনাতন চতুঃবষ্টি তন বার! 

সমস্ত জগতের নিখিল বিষয় অবগত হইয়া সর্বজ্ঞত। লাভ করত যে তন্ন যেরূপ 

সিদ্ধি হইতে পারে, তাহা জগতে প্রচারের জন্ত ইতিকর্তব্যতা-নিরূপণের অধীন 

হইন্গা। থাকিলেন। পরে তোমার নির্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত পুরুযার্থচতুষ্ট এবং তত্তৎ- 
সিদ্ধির উপান্ন সমুদ্রা্ন একত্র সঙ্ঘটিত করিয়া তিনি স্বতন্ত্রত্ত্র নামক টি এই 
কুলতন্ত্র পৃথিবীতে অবতারিত করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ 

শিবঃ টা কামঃ ক্ষিতিরথ রবিঃ শীতকিরণঃ) 

স্মরে! হংসঃ শক্রস্তদন্থ চ পরামারহরয়ঃ। 
ক নিবি 
ভজস্তে তে বর্ণাস্তব জননি নামাবয়বতাম্ ॥ ৩২॥ 

তলঙ্গদীমবল্ক্রুত-টীক্ষা, নি কুকারঃ। শক্তিঃ একারঃ। কামঃ 
১মস্৮৪৪ 
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ঈঈকারঃ | ক্ষিতিঃ লকারঃ| অথ শবঃ অবসানভোতকঃ। রবিঃ হুফারঃ। 
শীতকিরণঃ সকারঃ | ন্মরঃ ককারঃ। হংসঃ হকারঃ | শক্রঃ লকারঃ। “্তদন্ু 

চ”* ইতি অবদানং স্ভোতয়তি। পরা সকারঃ| মারঃ ককারঃ। হরিঃ লকারঃ। 
অমী ছাদশ বর্ণাঃ। হল্লেখাভিঃ হীঙ্কারৈঃ তিস্যভিঃ ব্রিত্ববিশিট্টঃ অবসানেষু বি্লাম- 
স্থানেযু চতুষ্ষপঞ্চকত্রিকাণামুপরি ঘটিতাঃ যোজিতাঃ ভজস্তে প্রাপ্নুবস্তি বর্ণাঃ তে 

পূর্বোক্তাঃ ককারাদয়ঃ তব ভবত্যাঃ জননি ! হে মাতঃ! নামাবয়বতাং নীক়ঃ 
ত্রিপুরনুন্দরীমন্তরম্ত অবয়বতাং প্রতীকত্বমম্। 

'আকেখং পদযৌজনা-_জননি ! শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিঃ অথ রবিঃ শীতকিরণঃ 

শ্মরঃ হংসঃ শত্রঃ তদন্ু চ পরামার-হরয়ঃ ইত্যেতে বর্ণাঃ তিস্তিঃ হল্লেখাজি; 

অবসানেযু ঘটিতাঃ তে বর্ণাঃ তব নামাবয়বতাং ভজস্তে | | 
অভ্রেদমনুসন্ধেয়ম্-_-শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরিতি বর্ণচতুষ্টয়ম্ আধেমং, 

থণ্ডম। রবিঃ শীতকিরণঃ ন্মরঃ হংসঃ শক্রঃ ইতি* বর্ণপঞ্চকং সৌরং .খও্ম্। 

উতভয়োঃ খণ্ডয়োঃ মধ্যে কুদ্রগ্রস্থিস্থানীয়ং হল্লেখাবীজম্। পরামায়হুরয়ঃ ইতি বণ 

রয়ে লৌম্যং খণ্ডং নিরূপিতম্। লসৌম্যসৌরখগওয়োর্মধ্যে বিষুগ্রসথিস্থানীয়ং 
তুনেশ্বরীবীজম্। তুরীরমেকাক্ষরং চন্ত্রকলাখণ্ডম্। সৌম্যচন্্রকলাখওয়োম ধ্য বর্গ 
্রস্থিস্থানীয়ম্ হৃল্লেখাবীজম্। চন্দ্রকলাখণ্ডং তু গুরূপদেশবশাদবগন্তবামিতি ন 

প্রকাশিতম্। অতএব +- 

ত্রিখণ্ডে। মাতৃকামন্ত্ুঃ সোমতুর্য্যানলাত্মকঃ | 

ইতি--অবরোহক্রমেণেতি শেষঃ। “সোমনুর্য্যানলাত্মকঃ ইত্যেভাবদ্মাত্রে 

বক্তব্য বিখও ইতুযুক্তিঃ জ্ঞানশক্তীচ্ছা শক্তিক্রিয়াশক্ঞাত্মকং খতন্রয়মিতি জাগ্রৎ- 

বপ্নুধুপ্যবস্থাত্রয়াত্মকং, বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞবৃত্তিত্রয়াআ্বকং, তমোরজঃ-সবগুণাত্মকম্, 
ইত্যেবংপরা1 । এতচ্চ পুরস্তাৎ প্রপঞ্চয়িষ্যামঃ। 

অত শিবঃ গক্তিরিত্যাদিশব্বাঃ চিৎ লক্ষিতলক্ষণয়। চিৎ লক্ষণয়! ককারাদি- 

'প্ধর্ণপরাঃ | তথাহি ভ্রিপুরস্ন্দরীমন্ত্ম্ত যোড়শবর্ণাঃ | তে চ যোড়শবর্ণাঃ যোড়শ- 
নিত্যাত্মতয়। স্থিতাঃ | অত্র যোড়শ্তাঃ কলায়াঃ নিত্যত্বব্যপদেশঃ চন্দ্রকলারূপ- 

সাম্যাৎ। সাচপরা কল! চিদেকরস। | তন্তাঃ ছায়৷ বিশুদ্ধিচক্রে ষোড়শারে 

কলাত্মতয়! ভ্রমতীতি * রহস্তম্। সা প্রধানং প্রর্ৃতিশ্চ। অগ্তা অঙ্গভূতাঃ 
পঞ্চদশ নিত্যা ইতি পূর্ববপ্লোকে প্রতিপাদিতম্। 

* "তরাজতীতি* ইতি তং পুস্তকে । 
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যন্ধপি ককারাদয়: শয়মাণাঃ পঞ্চদশবর্ণাঃ সম্প্রদায়তে| জ্ঞাতব্যাঃ, একে | বর্ণ 

যোড়শকলাত্মকঃ প্রধানভূত ইতি যগ্কপি যোড়শীকল। গুরুমুখাদেব অবগন্তব্যা। ; 
তথাপি তন্তাঃ অপ্রতিপাদনে ব্যাখ্যানং সাপেক্ষমেব। অতোইমুপাদেয়ং হ্কাদে- 

বেতি সা কল! নিরূপাঁতে। 

ন চ-. 

সচ্ছ্ষ্যায়ৌপদেষ্টব্য। গরুভক্তায় স|! কল! । 

ইতি শিশ্যাপামেবোপদেষ্টব্য। নান্তোমিতি বাচ্যম্| যে তু মদীয়ং গ্রনথং দৃষ্ট। 
তাং কলাং জানস্তি তে মচ্ছিত্যা! এবেত্যন্মীকমনুগ্রহঃ | 

নন্ু পাদবন্গন-পাদোপসংগ্রহণ-হস্তমন্তকসংযোগাদেঃ অঙ্গকলাপন্য শিত্যন্বাপা- 

দকক্পাভাবে কখং তেষু শিষ্যত্বমিতি চে £-_ 

সত্যম্, অন্মদী ঘ্রান: দৃষ্ট। যোড়স্তাঃ কলায়াঃ শ্বরূপং গুর্বস্তরমুখাদেব জানতাং 
শিশাত্বং মাহস্ত। যেতুন জানস্তি গুরুমুখাদপি তেষামুপদেশো ন সম্তাব্যত এব, 

তদানীং গুর্রেকপরতন্ত্রে অ্মিন্ মন্ত্রে “কে বাহন্মাকং গুরবঃ ?” ইতি জিজ্ঞাসাকামু- 
দয়মানায়াং তেষাং জিজ্ঞাস্ুনাং বর্ততমানানাং বতিষ্যমাণানাং চ বয়মেৰ গুরব 

ইতি তেঘনুগ্রহঃ কৃতৌহন্ীভিঃ | 

ষোড়নীকল! নাম--শকার-রেফ-ঈকার-বিদ্বন্তে। মন্্ঃ। এতন্সৈব বীজন্ত নাজ 

জ্রীবিদ্েতি। শ্রীবীজাত্মিকা বিদ্যা শ্রীবিগ্বেতি রহম্তম | এবং যোড়শনিত্যানাং 

পরক্কৃতিভূতাঃ ককারাদয়ঃ। তাশ্চ যোড়শনিত্যাঃ শুকুপ্রতিপদমারভ্য পৌর্সমাভস্ত- 
তিথিরূপাঃ। কৃষ্ঃপক্ষপ্রতিপদমারভ্য অমাবন্তাস্ততিথিরূপাঃ এত এছ 

চজ্জকলাভিধানাঃ। চক্ত্রকল! এব গ্রতিপদাদিতিথয় ইতি নুপ্রসিদ্ধম) বোধ 
জ্যোভিঃশান্ত্রে 

প্রতিপন্নাম বিজয়া চন্ত্রন্ত প্রথম। কল| ৷ 

দ্বিতীয়ান্ত। দ্বিতীয়াঘ্াঃ পক্ষয়োঃ গুরুকৃফণয়োঃ ॥ 

অয়মর্থ:-__চক্জন্ত প্রথমায়াঃ কলীয়াঃ 'প্রতিপদ্দিতি নামধেযম | সৈব কলাখ্িকা 

কূর্ধ্যমণ্ডলানিগ্গতা | কৃষ্ণপক্ষে তু কুর্ধ্যমণ্ডলং প্রবিষ্ট । এবং গুর্ুপক্দে নূর্যযমগ্ডলা- 
রির্গিভ। ছ্বিতীর! কলা দ্বিতীয়! তিথি: । কৃষপক্ষে তু সূর্ধ্যমগ্ডলং প্রবিষ্ট দ্বিতীক্ব 
কল! দ্বিতীয়া তিথিক্সিতি। এবং সর্বত্র উহনীয়ম.। অতগ্চ পঞ্চদশকলাব্যবধানং 

নুর্ঘযচজকোর্যন্্ সা পৌর্ণনাসী। পঞ্চদস্টাং কলায়াং শুর্যযচন্জযোরত্যন্তসংযোগো যক্ত 

ল! অমাবাততি জেয়মদ। অতঃ কৌলমতে চন্রকলাত্থিকানাং যোড়শার্মাং 
নিভ্যানাং প্রভিছিনম একতা এবাছুষ্ঠানজ.। সর্ধাসাং লমর়িশতে । বোকনীঃ 
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কলায়ান্ত পঞ্চদশস্বপি তিথিযু অনুষ্ঠানং সিহ্ধম। পঞ্চদশানাং নিত্যানাং ভত্রৈব 

তন্তর্ভাবাং | 
অয়ং চ সম্প্রদাযক্রমঃ সম্যগুক্তোপি, ছর্বিত্রেয়ং প্রমেয়জাতমিতি, বিস্পপরীর্ঘং 

পু্নরুচ্যতে। প্রতিপদ ব্রিপুর্রসুন্দরী কলা ধ্যেয়া। দ্বিতীয়াগাং কামেশ্বরী কলা । 

তৃতীয়ায়াং ভগমালিনী কলা। চতুর্থ্যাং নিতাক্লিন্না কল! উপান্তা। পঞ্চম্যাং 
ভেরুগ্ডাখ্যা কল! । ষষ্ঠ্যাং বহিবাসিনী কল! । সপ্তম্যাং মহাবিছ্ধো (বজে)শ্বরী 
কলা। অষ্টম্যাং রৌড্রী কল! | নবম্যাং ত্বরিতা কল!। দশম্যাং কুলনুদারী কলা | 
একাদস্তা. লীলপতাকাখ্যা কলা। দ্বাদশ্ঠাং বিজয়াখ্যা কলা। ত্রয়োদস্তাং সর্ব 

মঙ্গলাখ্য! কল! । চতুর্দন্থাং জালাখ্যা কলা । পঞ্চদস্টাং মালিন্যাখ্যা কল । সর্ব্যানগ 

তিথিষু চিন্রপাখ্যা কলা যোড়শী উপান্তা ৷ প্রতিপদি যা! ত্রিপুরবুন্মরী কথিতা স| 

চিজপাস্িকা ন ভবতি, চিদ্রপাত্মিকায়াঃ মৃলবিস্তায়াঃ ভিন্নত্বেন অন্থুষ্ঠানাং | মন্ত্র 
ভেদস্চ-স মন্ত্রঃ প্রতিপদ্ধেব অনুষ্ঠেয়ো ন দ্বিতীয়ায়'মিতি। ত্রিপুরস্ুন্দরীনিত্যায়াং 

নামসাম্যমিত্যবগন্তব্যম্ ৷ 

এতাসাং ঘোড়শনিত্যানাং চন্দ্রকলাঝ্মিকানাং বিশুদ্ধিচত্রং যোড়শারং স্থানম,। 

তত্র প্রাগাদিক্রমেণ যোড়শনিতাাঃ তংকোণেষু পরিবর্তস্তে। তদধঃস্থিতঘ্বাদশারে 
সংবিংকমলে দ্বাদশকুর্ধ্যমগুলানি প্রাদক্ষিণাক্রমেণ পরিবর্তস্তে। তেধাং ছাদশানাং 

চুর্ঘযাণাং ছ্াদশমাসেযু অধিকারঃ। 

এতচ্চ সনৎকুমার-সংহিতায়াং প্লোকৈঃ সপ্তশতা! নিক্ূপিতং সংক্ষেপেণ উচ্যতে-_ 
চুর্ধযচজায়োঃ দেবযানপিডৃযানাত্মকেড়াপিঙ্গলানাড়ীমার্গেণ অহোরাত্রয়োঃ সঞ্চরণম,। 

চক্জস্ত বামাধাড়ীমার্গেণ সঞ্চরন্ ছিসগ্ুতিসহত্রনাড়ীমার্গম্ অমূতেন সিঞ্চতি | কুর্ধ্যস্ 

দক্ষিণনাড়ীমার্গেণ সঞ্চরন্ তহ্ৎক্ষিপ্তান্ অমৃতবিদ্দুন উপীহরতি। যদা! চক্ুধ্যয়োঃ 

আধারচক্রে পসমাবেশঃ তদ। অমাবান্ত! তিথিরুৎপছাতে। কৃষপক্ষাতিথয়; ততঃ 

উৎপন্তণডে। অতএব কুগুলিনীশক্তিঃ আধারকুণ্ডে ছূর্যযফিরগসম্পর্কাৎ বিলীন- 

চক্জ্দণ্ডলমধাগলতপীযৃষ পরিপূরিতে শ্বপিতি। স্থাপাবস্থৈব কৃষ্ণপক্ষ ইত্যুচ্যতে। 
যোগী যদ! সঙ্গাহিতচিত্রঃ চন্দ্রং চন্্স্থানে কুর্ধ্যং জূর্যযস্থানে বাঁযুনা নিরোদ্ধ,ং ক্ষমতে 

তদা চন্তকুর্ধো। নিকুদ্ধো অমুতসেচনতদা হরণয়োঃ অশক়ৌ। তদানীং বানা 
প্রেরিতেন দ্থাধি্ঠানবহ্িন। শুধীতৃতে অমৃতকুণ্ডে নিরাহারা কুগুলিনী দুপ্তোখিতা 
গতী সর্গবৎ ফুৎকারং কুর্বতী গ্রস্থিত্রয়ং ভিত্বা সহম্মদলকমলমধ্যবর্তি চন্রমণ্ডলং 
মগত্তি। তল্মাদগলৎপীয যধারাঃ আজ্ঞাচক্রোপরিস্থিতচজামওলং আললীবয়ত্তি | ভল্মা্ 
গলিচাভিঃ অনৃতধারাতিঃ বর্বং দেহমাপ্লীবযস্তি। ততশ্চ আকজ্ঞাচক্রোপরিস্থিতত 



শস্বরাচার্যা-্রন্থমালা ৩৪৯ 
চমস: কলা; পঞ্চদশ নিত্যাঃ| তা পঞ্চদশ তদধঃস্থিতবিগুদধিচক্রমীশ্রিত্য 

পরিবর্তত্তে। সহভ্রদলকমলান্তঃস্থিতচন্ত্রমগুলং বৈন্াবস্থানম্। তৎকল! চিন্নরী 

আননরূপ! আত্মেতি গীয়তে | দৈব ত্রিপুরনুদ্দরী । এবং গুরুপক্ষ এব কুগুলিনী- 

প্রবোধঃ কর্ত,ং শক্যতে যোগীশ্বরাণাং, ন তু ক্কষ্ণপক্ষে ইতি রহ্তম্। নর্বাঃ শুল- 
পক্ষতিধয়ঃ পৌর্ণমাসী ংজ্ঞকাঃ| সর্বাঃ কৃষ্ণপক্ষতিতয়ত্্ব অমাবান্তাযাং অন্তর্ভবস্তি। 
এটকবুমাবান্ত। কৃষ্ণপক্ষ ইতি গীয়তে । অতএব আধারঃ অন্ধতীমিভ্রম্। ম্থাধিষ্ঠানং 

তু কুর্ধ্যকিরণসম্পর্কাৎ মিশ্রলোক:। মণিপুরস্ত অগ্রিস্থানত্বেংপি তত্র স্থিতে জলে 

ুরয্যকিরণপ্রতিবিষ্ধাৎ মিশ্রক এব লোকঃ। অনাহতং জ্যোতিলোক্ট! এবম. 

অনাহতচক্রপর্ধ্যস্তং জ্যোতিত্তমোমিশ্রকে। লোকঃ। বিশুদ্ধিচক্রং চান্দো লোকঃ। 

আজ্ঞাচক্রং তুঁচন্রস্থানত্বাৎ সুধালৌকঃ। অনয়োলেকয়োঃ হুর্য্যকিরণসম্পর্বাৎ 
জ্যোতন। নান্তি। সহত্রকমলং ভু জ্যোৎন্াময় এব লোকঃ। তত্র স্থিতশ্চন্দে! 
মিত্যকলাধুক্তঃ | চন্ত্রবিষ্বং স্রীচক্রম্। কলা সাদাখ্য। ৷ অতশ্চ ত্রিকোগম, আধারঃ। 
অই্টকোণং শ্থাধিষ্ঠানম্ দশীরং মণিপুরম্, ছিতীয়দশীরম. অনাহতম্, চতুর্দশীরং 

বিশুদ্ধিচক্রম শিবচত্রচতুষ্টরম. আজ্ঞাচক্রং, বিন্দুস্থানং চতুরশ্রং সহশ্রকমলমিতি 

সিদ্ধম। আলজ্ঞাচক্রগতচন্দ্রে পঞ্চদশকলাঃ, যোড়শ্তাঃ কলায়াঃ প্রতিফলনং চ। 

শ্রীক্ররূপচন্ত্রবিশ্থে একৈব কল!, সা পরমা! কল! মিলিত্ব! যোড়শ কলাঃ | যথা-_. 
যোড়শেন্দোঃ কলা ভানোর্ধিত্বাদশ দশানলে। 
সা পঞ্চাশৎকল! জ্ঞেয়! মাতৃকাচক্ররূপিণী ॥ 

ইতি। এতাঃ পঞ্চাশৎ কলাঃ পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকাঃ পঞ্চদশাক্ষরীমন্তরে অস্তভূতাঃ। 
যথা--আদিমেন ককারেপ অস্তিমো লকারঃ প্রত্যাহতঃ তচ্ম ং বর্ণানাং 

গ্রাহকঃ | অয়মেব লকারঃ একা রপূর্বববন্তিন! অকারেণ প্রত্যানতঃ পর্চাশববণগ্রাহকঃ। 
নন্ধু অলেনৈব প্রত্যাহারগ্রহণেন পঞ্চাশত্ব্ণী ভ্বকমাতৃকা গ্রহণে কিমর্থং ককার- 

লকারয়োঃ প্রত্যাছারগ্রহণপ্রয়াসঃ ? 

উচ্যতে--ককারাদি-লকারাস্তানাং কলাশবাবাচান্বং গৌণম্, ব্যঞ্জনানাং 
স্বরান্ প্রতি অঙ্গত্বাৎ, কলানাং স্বরাণাং প্রধানত্বর্মিতি গুণপ্রধান্ভাবপ্রদর্শনার্থং 

গ্রত্যাহারঘবয়াশ্রয়ণং কৃতং সনকাদদিভিরিতি ধোোয়ম্। 

চত্বারোহুন্বারাঃ বিচ্দুলক্ষকাঃ। তেন বিন্দুন! তছুপরি প্রতীয়মানো নাদঃ 

সংগৃহীতঃ | এবং নাদবিন্দুকলাত্মকং শ্রীচক্রং ব্রিখগ্ুমিতি কথিতম্। সাদাখ্যা 
কল! শ্রীবিদ্কাংপরপর্ধায় নাদবিন্ুকলাভীতা। 

এভাঃ যোড়শনিভ্যা্গ অস্ততৃতাঃ। তথাহি--যোড়শ শ্বরাঃ, কাদরঃ তাত্তাঃ 
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বোড়শ ) থাদগঃ সান্তাশ্চ যোড়শ। যোড়শত্রিকং যোড়শনিত্যাস্থ অন্ততূততিম্। 
হকারঃ আকাশবীজং বৈন্দবাকাশে নিলীনম্। লকারঃ অন্বস্থাস্বত্তডূভোপি 
ককারেণ প্রত্যাহারার্থং পুনরহীতঃ। ক্ষকারম্ব ককারযকারসমুদায়রান্থাৎ। 
ককারাদয়: সাস্তাঃ দ্বিষোড়শনিত্যান্থ অন্তত তাঃ শ্বরসহিতাঃ। ' 

অকারেণ প্রত্যান্হতঃ ক্ষকারঃং অক্ষমালেতি গীয়তে । অতঃ ক্ষকারেণ * 
র্ঘঘা মাতৃকাঃ সংগৃহীতা ভবস্তি। অতএব " অস্তিমথণ্ডে সকলহীমিতি কুকার- 
লকারয়োর্ধোগে কলাশবনিম্পত্তিঃ, কসয়োর্যোগেন ক্ষকারনিষ্পপ্তিরিতি। এবং 
মন্তরণ সর্ব মাতৃকাঃ সংগৃহীতা ইতি তাৎপর্য্যম্। ৃ 

অতশ্চ যোড়শনিত্যানা* মন্ত্রগতযোড়শবর্ণাত্বকত্বং, যোড়শবর্ণানাং পঞ্চাশ- 
্ণাত্বকত্বং, পঞ্চাশৎর্ণানাং হৃত্যচন্ত্র-(ভ্দ্রাখ্ি) কলাত্মকত্বং, বুর্য্যচক্জানিরঙণ 

ত্রিখওত্বমিতি এক্যচতুষ্টয় + মনুসন্ধেয়ম্। 
এবং চক্রমন্ত্রয়োরপি | যথা হ্বীস্কারত্রয়ং ভ্রীবীজং চ শিবচক্রচতুষ্টযাত্বকত্রিকোণে 

বিদ্দুর্ূপেণ অন্তভূতম্। সকলেতি বর্ণত্রয়ে সংগৃহীতা। কলাখ্মিকা মাতৃকা। 

অক্ষমালাত্মিকা! মাতৃকা, উভয়মপি যথাযোগং চক্রে অন্তভূতিম্। তথাহি-_ 
অন্তস্থাশ্চত্বারঃ, উন্মাণশ্তত্বারঃ-_এবমঙ্টৌ বর্ণাঃ অষ্টকোণাত্মকাঃ। কাদয়ে| 
মাবসানাঃ বর্থপঞ্চমান্ বিহায় দশারযুগ্নে অন্তভূতাঃ। বর্গপঞ্চমাস্ত অনুম্বাররূপে 
বিন্দাবস্তত্'তাঃ। চতুর্দশারে চতুর্দশ স্বর অন্ততূতাঃ। অহুম্থারবিসর্গয়োঃ 
বন্দাবস্তর্ভাবঃ। ইতি চক্রমস্ত্রয়োরৈক্যং স্তগোদয়মতানুসারেণ কথিতম্। 

পৃর্ণোদয়মতানুদারেণ তু-_সোমন্রয্যানলাত্্ক তয়! চক্রন্ত ত্রিধগুত্বম। এৰং 
মনত্ন্তাপি ব্বিগত্ং সুপ্রসিদ্ধমূ। চন্ত্রম্ত কলাঃ ষোড়শ ইন্দুথণ্ডে অন্তভূতাঃ। স 

চ ইন্দুখণ্ডঃ ইন্্াত্মকে যন্ত্রথণেহস্তভূতঃ। এবং ভানোঃ চতুখিংশতিকলাঃ 

তান্ুখণ্ডেতম্ভূভাঃ। স চ খণ্ডঃ বন্ত্রথণ্ডতভ্তভূতিঃ | এবমাগ্নেয। দর্শকলা 
আগ্নেয়খণ্ডে, অন্তততাঃ। দস চ থণঃযস্ত্রে আগ্নেয়খণ্ডে অন্তঙ্বততীতি কলাধস্- 
মন্ত্ীণাম্ এঁক্যমন্সন্কেয়ম্। 

সভগোদয়ে নিত্যানাং ম্বরূপমুক্তম্ $- 

দর্শান্যাঃ পৃণিমাস্তাশ্চ কলাঃ পঞ্চদশৈব তু। 
ষোড়শী তু কলা জয়! সচ্চিদানন্দরূপিলী ॥ 

« “জতঃ অক্ষ ইতি প্রত্যাহারেণ” ইতি পঃ কোশে। 
1 সুখব। ইতি পঃ কোশে। 

$ “বিস্ভাচতুষ্টর" ইতি ত; ফোশে। 
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ইতি। অন্তার্থঃ-_দর্শাস্থঃ পুর্ণিমাস্তাশ্চ তিথয়ঃ | দর্শা নাম অমাবান্তানস্তর- 
ভাবিলী প্রতিপথকল1॥ তত্ত। ঈষৎ দর্শনাৎ দর্শ!। দর্শ! আস্ভা! যাসাং তাঃ। পূর্নিমা 
অন্তো বাসাং তাঃ। 

দর্শা দৃষ্টা দর্শত! বিশ্বরূপা সুদর্শন! অপ্যায়মানা আপ্যায়মানা * আপ্যায়া 
হুনৃতা ইরা অপূর্য্যমাণা আপুর্যমাঁণা 1 পুরযস্ী পুর্ণ৷ পৌর্ণমাসী-_এতানি নাম 
ধেয়ানি, শ্রতিবোধিতানি সংগৃহীতানি *দর্শাগ্যাঃ পুর্িমাস্তা* ইত্যনেন। এতাঁসাং 
স্বরূপং পুরস্ত।ং নিবেদযিষ্যতে | দর্শার্দীনাং পঞ্চদশানাং কলানাং যথাক্রমং 
ত্রিপুরহ্থনারী গ্রভৃতয়ঃ পঞ্চদশ নিত্যা অধিদেবতাঃ। যোড়স্তাঃ চি্ষ্াত্মিকায়াঃ 

কলায়াঃ সাদাখ্যতত্বরূপত্বাৎ অধিদেবতান্তরং নাস্তি। স্বয়মেব সর্বস্ত অধিদেবতেতি 

ধ্য়ুম্। এতানাং নিত্যানীং অভিমানিনী দেবতা কামদেব;ং এক এব। 

অধিষ্ঠানদেবত। কামেশ্বরী একৈব। অতশ্চ মুলবিস্তাগতপঞ্চদশবর্ণানাং দর্শাময়ঃ 
কলাঃ, নিত্যাঃ কলাশ্চ) বিগ্রহাস্তরমিতি অনুসন্ধেয়ম। অতএব দর্শাদিকলানাং 

ভিখগুতবং স্পষ্টম। দর্শ! দু] দর্শতা| বিশ্বরূপ| ন্ুদর্শনা--এষ১ আগ্নেয়ঃ খণডঃ। 

অপ্যায়মানা আপ্যারমানা আপ্যায়। হুনুত! ইরা-_এবঃ সৌরঃ খ্ঃ। অপূর্ধ্যমাণা 

আপূর্য্যমাণ! পূরযস্তী পূর্ণ! পৌর্ণমানীতি--এফ: চান্্রঃ থণ্ডঃ তৃতীয়ে৷ নিরূপিতঃ | 
এতাসাং কলানাং নিত্যত্েন এক্যং সম্পান্ঠ প্রাতিপদাদৌ উপাসনাপ্রকারঃ পূর্বমের 
দিগুযাত্রং উদাহতঃ | দর্শা কলা শিবতত্বাত্মিকা। দৃষ্টা! কল! শক্তিতন্বাত্মিক1। 

ঈর্শভা কল! মায়াতত্বাত্মিক1। বিশ্বরূপা কল! শুদ্ধবিস্তাতত্বাত্মিক1। ্ুদর্শন! 

কলা জলততবাত্মবিকাঁ। এবং গঞ্চতত্বাত্বকং খণ্ডং আগ্নেয়ম্। অগ্রিরত্র অধি- 

দেবতা) কামদেবস্ত সর্বত্র অধিদেবতা, কামেশ্বরী সর্বত্র অধিষ্ঠারীতুযুক্তম.। 
আপ্যায়মানা] কলা তেজ্তত্বাত্মিকা। আপ্যান্মানা কল৷ ১৮ 

আপ্যায়া কল! মনস্তত্বাত্মিক। | হুনৃতা কল! পৃথিবীতত্বাত্মিকা। ইরা কল! 

আকাশতস্বাত্মিক! । আপূর্য্যমাণ। কল! বিদ্ভাতত্বাত্মিকা। এষ সৌরখণ্ডো,দ্বিতীয়ঃ। 
তত্র হুর্ষ্যো দেবতা । কামদেবস্ত সর্বত্র অধিদেবত|। কামেশ্বরী সর্বত্র অধিষ্ঠাত্রা- 
ত্যুক্তম.| আপূর্য্যমাণায়াঃ কলায়াঃ চন্্রথণ্ীতঃস্থিতায়া অপি সৌরখণ্ডে অন্তর্ভীবঃ | 
ইরাকলা প্রতেদত্বাৎ ইল্লাংপুর্ধ্যমাণয়োঃ শ্রীক্যমিতি অনুসন্ধেয়মূ। আপূর্য্যমাণা 

ধা ৯ পরহজদ 

* 'অপ্যায়মান। আপ্যায়মান?। 

1 'অপূর্য্যমাণ। আপূর্ধ্যমণ? ইতি পাঠছয়ং যুক্কম। তত্র বক্ষ্যমাণতেদ; সঙ্গচ্ছতে | তথাহি 
অপ্যারসানা তেজন্তত্বাজ্সিক।। আপ্যায়মান বাযুতত্বাত্মিকেতি অপূর্যামাণ। বিদ্যাতত্বাত্বিক। 
আপূধ্যমাণা মহেশ্বরতত্বাত্মিক1 চেতি। অপায়মীনা, অপুষ)মাণেতানয়োঃ ঈমদর্থে নএ, প্রয়োগ 
ইত্ডি। ভ্রীপ: 

পপর চস 40০৯ আহা, আস রস এ. 
পপ সর এর 



৩৫২ বরাচার্য 

কলা মহেশ্বরতত্বাত্মিক। পুরয়স্তী কল! পরতস্বাত্মিক1। পুর্ণ! কলা আঙ- 
তথ্বাত্মিকা। পৌর্ণমাপী কল! সদাশিবতত্বাত্মিক! | এব দৌমঃ খণ্ডঃ| সোমঃ 
অত্র অধিদেবতা। কামদেবঃ সর্বত্র অধিদেবত। । কামেশ্বতী সর্বত্র অধিষ্ঠাত্রী* 

ত্যুক্তমূ। নিত্য কল! সাদাখ্যতব্বাত্মিক।। এতাস্ত বিশুদ্ধিচক্রে বোড়শারে 

প্রা্গাদিক্রমেণ যোড়শদিক্ষু পরিত্রমস্তি । 

তাস্ত আঞ্রাচক্রোপরিস্থিতচন্দ্রমগুলন্ত যোড়শ কলাঃ ইতি স্থভগোদয়ে যৎ 

গ্রপঞ্চিতং ততু,-পঞ্চদশকলানামেব যোড়শারে পরিভ্রমণং, যোড়শ্যাঃ কলায়াঃ 
সহম্রদলকমূলে এব অবস্থানং তত্র অবস্থিতায়াঃ নিত্যায়াঃ কলায়াঃ প্রভাপটলং 

ষোড়শারে স্কুরতি-_এবংপরমিত্যেব অনুসন্ধেয়ম্। 
অয়মর্থঃ-_শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্িতিরিতি শিবশবেন শিবতত্বাত্মিকা দর্শাখ্য। 

কল! ব্রিপুরহ্থন্দরীনামধেয়া কথ্যতে | তয়! তওপ্রক্কতিভূতঃ ককারে। লক্ষ্যতে। 
এবং শক্তিশবেন শক্তিতত্বাত্থিকা! যা দৃষ্টট কল! তয়৷ একারো লক্ষ্যতে। কাম 

ইত্যনেন কামদেবত্য। যা দশতা কল! তয়! ঈকারে৷ লক্ষ্যতে। ক্ষিতিরিত্যনেন 
“্লকারঃ ক্ষিতিতত্বঃ* ইতি শাস্তান্তরপ্রদিদ্ধ্যা লকারে। লক্ষ্যতে। রবিরিত্যনেন 

হু্ধ্যথণ্ডাত্মতয়! রবিঃ হকারে! লক্ষ্যতে | শীতকিরণঃ চন্দ্রঃ | "সকারঃ চন্দ্র বীজম« 

ইতি শাস্ত্রাস্তরপ্রদিদ্ধযা শীতকিরণশবেন সকার! লক্ষ্যতে। ম্মরশবেন কামরাজ- 

গ্রকৃতিভূতঃ ককারো লক্ষ্যতে । হুংসঃ হুরধ্যঃ হকারাধিপতিরিত্যাক্তং প্রাকৃ। শক্রঃ 
ইন্ত্রঃ | পলকারঃ ইন্দ্রবীজম* ইতি শাস্ত্রাস্তরগ্রসিত্ধেঃ শক্রশব্েন লকারে। লক্ষ্যতে ॥ 

' পরা চন্দ্রকলেতি চন্দ্রবীজং সকারো। লক্ষ্যতে | মারঃ কামরাজবীজমিতি তৎপ্রক্কাতি- 
ভূতঃ ককারে। লক্ষ্যতে। হিঃ ইন্দ্র; লকারো! লক্ষ্যতে। এবং মন্ত্রগতবর্ণানাং 
ককারাদীনাং*শ্বাদিপদানি লক্ষকাণি, কচিৎ লক্ষিতলক্ষকাণীতি ধ্যেরম। 

এবং পঞ্চদশনিত্যানাং সমুদায়াত্মকন্ত মন্ন্ত পঞ্চদশতিথিষু অন্ুষ্ঠানং বিহিতম্। 
পৃথক্ নিত্যান্ষ্ঠানং তু প্রতিদিনং পৃথক্ নিয়তম্। এতচ্চ অতিরহন্তং গুরুমুখাদেৰ 
অবগস্তব্যমপি শিশ্যান্ুজিদ্বক্ষয়া কথিতম্। অতশ্চ ইমমেব অর্থং শ্রুতিরপ্যাছ। 

দর্শস্তাঃ পুর্িমাস্তাশ্চ কলাঃ পঞ্চদশৈৰ তু । 

ইত্যত্র যত বছু বক্তব্যং, তত্র, শ্রুতিব্যাখ্যানাবসরে নিরপরিম্যামঃ ৷ তথা চ 
তৈত্িরীরশাখায়াং কাঠকে শ্রয়তে “ইয়ং বাব সরঘা” ইত্যন্থবাকে” &। ভল্ত 
যোড়শনিত্যাত্বক-দিবসপরিজ্ঞানে ফলং প্রতিপাদিতং, জ্ঞানমাত্রফলগ্রতিপাদকত্বাং। 
অনারত্যাধীতং অশ্বমেধকাগানস্তরং “সংজ্ঞাৰং বিজ্ঞানম্*1 ইতি, তিথিপ্রতি- 

* তে; ব্রাঃ ৩।১০১০ 1 তৈঃ ব্রা? ৩১৩১ 
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পাদকবাকানাং প্রকরণভেদ এব । তন্ত অন্বাকন্ত ব্রাঙ্মণম, “ইসক্ং বাব সরঘ।” 

ইতি। এবম উভরং মন্তত্রাঙ্গণাত্মকম্ অনারভ্যাধীতং জ্ঞানৈকফলং বাক্যজাতম্ । 
* ইয়ং বাব সরঘা । 

মন্ঠার্থ:-_ইয়ং চন্দ্রকল! সাদাখ্য! সরঘ! সরঘাবৎ মধুন্ন্দিনী অমৃতন্তপশ্বিনীতি 
শ্রীচক্রাত্মকচন্ত্রন্ত সরঘাত্বনিরূপণম্ । 

& তস্তা। অগ্রিরেব সারঘং মধু । 

তস্তাঃ সরঘায়াঃ অগ্রিরেব অখিস্থানমেব বৈশ্দবং ত্রিকোণং সারঘং সরঘোতুতং 
মধু, তণ্তৈব স্ুুধাসিন্ধুরূপত্বাৎ | 

সারঘস্ত মধুনঃ উপচয়াপচয়প্রকারমাহ £-- 

ঝা এতা: পূর্ববপক্ষাপরপক্ষয়ে। রাব্রয়ঃ। 

এতাঃ সংজ্ঞানানূবাকে কথিতাঃ। পুর্বপক্গাপরপন্ষযঘ়ো: গুরুকৃষ্ণপক্ষয়ো: 

লা্রয়ঃ | 

* তা ম্ধুকতঃ। 

তাঃ খাব্রয়ঃ মধু কুর্বস্তীতি মধুরুতঃ | রাত্রিঘেব মধুনঃ সংগ্রহ ইতি লোক- 

প্রসিদ্ধিঃ রাজ্রাবেব চন্দ্রকলারূপায়াঃ শ্রীবিষ্ভায়াঃ অনুষ্ঠানং, ন চ দিবসে ইতি উপ- 

দেশঃ। পূর্বরপক্ষগাত্রয়ঃ দর্শাদিপৌর্ণসাস্তস্তাঃ পূর্বং নিরূপিতাঃ। কৃষ্ণপক্ষরাত্তি- 

নামধেয়ানি তু 
1 স্থত। সুম্বতী প্রস্থৃত। সুয়মানাইভিযুরমাঁণ! | 

পীতী প্রপ সংপ! তৃপ্তিস্তপর়স্তী। 

কান্তা কাম্য! কামজীতাহযুষ্মতী কামহ্ঘ! ॥ 

এতাঃ কুষ্ণপক্ষরাত্রয়ঃ | এতাসাং কৃষ্ণপক্ষরাত্রীণাং আধারচুরর এব অমা- 

বন্যাত্মবকতয়৷ অবস্থানাৎ, সময়্িনাং তত্র ব্যবহারাভাবাৎ, শুক্লপক্ষরাত্রিঘেব চন্দ্রকলা- 
সঞ্চারা তত্রেব কুগুলিনাপ্রবোধাৎ, স্বরূপমাত্রোদধেশ এব কৃতঃ। _ শুরুপক্ষ- 

রাতরীণামেব কনাত্বম্। তৎস্বরপং পূর্বমেব নিরূপিতম্ £ * 
অতএব কুগুলিনীপ্রবোধো রাত্রাোবেব, ন দিবা, দিবসানাং মধুনঃ আাবকত্বাদি- 

তাহ --. 

* বান্তহানি। তে মধুবুষাঃ | 
মধু, বর্ষন্তীতি মধুবুষাঃ | অতএব দিবা যোগিনঃ কুগুলিনীং ন বৌধয়স্তীতি। 

* তৈ ব্রাঃ ৩১৩১০ 

1 তৈঃ ব্রাঃ ৩১৭১ 

১ম--৪৫ 
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শুরুকৃষ্ণপক্ষয়োঃ দিবসানাং নামানণি নোক্তানি, অগ্রস্ততত্বাৎ। তথাইপি বেদে 

ফলশ্রবণাং উদ্দেশেমাত্রেণ কথ্যস্তে। শুক্লপক্ষ দিবসনামানি-- 

1 সংজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং ল্লানদভিজানৎ । 

সঙ্থল্পমানং প্রকল্পমানমুপকল্পমানমুপরুপ্ত কুপুম্। 
শ্রেয়ো বসীয় আবং সংভূতং ভূতম্ ॥ 

ইতি শুরুপক্ষনামানি ৷ কুষ্ঃপক্ষদিবসনামানি তু-- 

 প্রস্ততং বিইতং সংস্ততং কল্যাণং বিশ্বরূপম.। 
€( ুক্রমমৃতং তেজস্থি তেজঃসমিদ্ধাম্। 

অরুণং ভানুমন্মরীচিমদভিতপত্পন্তৎ ॥ 

এতেবাং উভয়েযাং শুরুপক্ষকষ্ণপক্ষাহোরাত্রাণাং নামধেয়ানি 'যে! বেদ তকে 

ফলমাহ £-- 

& সযো হ বা এতা মধুকু'তষ্চ মধুবুষ'ংস্চ 
বেদ। কৃর্বস্তি হান্তৈতা অগ্্ৌ মধু । 
নাস্তেটাপৃর্ভং ধয়স্তি 1 

সঃবঃ এতাঃ মধুকতে। রাত্রীঃ মধুবৃষান্ দিবসান্ পূর্বোক্তান্ যে! বেদ অন্ত 

বেদিতুঃ এতাঁঃ অগ্ৌ বৈন্দবস্থানে মধু সুধাসিন্ধুং কুর্বস্তি। অন্ত ইষ্টাপূর্তং 

বাঞ্চিতার্থপৃতিং ন ধয়স্তি ন রিক্তীকৃর্বস্তি ॥ 

বাতিরেকে অনিষ্টমাহ ₹-_ 
* অথ যো নবেদ। ন হাট্তৈতা। অধৌ মধু কুর্ববস্তি | 

ধয়স্থান্তেষ্টাপূর্তীম | 

ধাখ্াযাত ্ রায়মে- | 

অয়নর্থ;_ চন্্কলীবিষ্তানুষ্ঠানং নাম মাতকামন্ত্রয়োরৈকাম্। মন্ত্রক্রয়োয়ৈক্যম্। 

চক্রনিত্যয়ে'রৈক্যম্ত। . নিত্যাপ্রতিপদাদিকলয়োরৈক্যমিতি সময়িমততত্বদ্। 

” এতদনুষ্ঠানে শুরুপক্ষরুষ্ণপক্ষবিবেকঃ, দিবসরাত্রিবিবেকশ্চ উপযুজ্যতে | 

দর্শীদিপৌর্পমাস্তস্তাস্ত্বেব লাস চতুবিধৈক্যানুসন্ধানং, ন অনাবান্তারাম্! ক্ৃষপক্ষ- 

'শঙধঃ অমাবান্তাপরঃ ইতাজং প্রাগেব। অতশ্চ অমাবান্তারামিব গুরুপক্গদিবসেখপি 

ন অনুষ্ঠানমিতি ধোয়ম। এবং পরিশেষবৃত্ত্য! অমাবান্তায়াম, উপাসনানিষেধঃ, 

ন তু সর্বশ্িন্ কৃষণপক্ষে। অতশ্চ সর্ধাস্থ রাত্রিযু অমাবান্তাবযতিরিক্ঞানু 
উপাদন+ ন সর্বেধু দিবসেধু, ইতি গুরূপদেশবশাৎ জ্ঞেয়ং রহস্তম্। 

* তৈঃ রাঃ ৩1১০1১৩ 1 তৈঃ ব্রা ৩1১০১ 
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অত উত্তরমূ 

যো হু বা অহোরাত্রাণাং নামধেয়ানি বেদে। নাহোরাত্রেছাত্তিমার্ছতি। 

সংজ্ঞানং বিজ্ঞানং দর্শ। দৃষ্টেতি | 
এভীবধুঁবাকৌ পর্ববপক্ষন্তাহোরাত্রাণাম্ নামধেয়ানি। 

প্রস্ততং বিউতং সুতা নুন্বভীতি। এতাবন্থবাকাবপরপক্ষত্থাহোরাত্রাপাং 

নামগ্্রেয়ানি। নাহোরাত্রেঘাপ্তিমার্তি। য এবং বেদ ॥ 

ইতি বাক্যজাতং পূর্বব্যাখ্যয়ৈব ব্যাক্কৃতম্ ইতঃ পরং বক্ষ্যমাণং মুতুর্ার্্মাস- 
ঘটিকাদীনাং কালানাং নামধেয়ঙ্জাতং তত্রৈব অন্তভূতিমিতি আজযাখ্যানেনৈব 
ধ্যাখ্যাতমিতি অনুসন্ধেযম.। অতএব সংজ্ঞানান্গুবাকঃ “ইয়ং বাৰ সহ” ইত্যনু- 

কাঁকম্চ ব্যাক্কতাবেবেতি অবগস্তব্যম, বন্তু সাকিত্রপ্রকাশকে *প্রজাপতির্দেবান- 
স্্জত” হতানুবাকে * “স ধদাহ” ইত্যারভা প্জনকে! ত বৈদেহ” ইত্যন্তেন 
তিথ্যাত্মকত্বং সবিতুঃ প্রাতিপাদিতম,, তত, সাদাখ্যতত্বাত্মিকায়াঃ চন্ত্রকলাবিস্তায়াঃ 

জীবিষ্তাইপরনামধেয়ায়াঃ পঞ্চদশতিথ্যাত্বিকায়াঃ গ্রসাদসমাপাদিতসামর্ধাং সৰিতুঃ, 
নাতি প্রতিপাদরিতুং গৌণ বন্ত্া! আহ শুতিঃ। অত এব “এব এব তং” * 
ইন্তি গৌণবৃত্াশ্রযণং গ্রকটাক্কতম্। অত্র এতদ্গ্রস্থকলাপানস্তরবাকঙগ। 

জনকো হ বৈদেহঃ অহোরাত্রৈঃ সমাজগাম ॥ 1 
ইতি আঙ্লাতম্। জনকঃ উৎপাদকঃ স্রীবিস্তায়াঃ খষিঃ | বিদেহ এব বৈদেহঃ 

মঙ্থঃ। অহোরাত্রৈঃ অহোরাত্রাত্মকৈঃ পঞ্চদশাক্গরীমন্ত্রব্ণৈ: দর্শাদিপুর্ণিমান্ত- 
কলাজ্কৈ; সমাজগাম, তং মন্ত্রমংম আহৃতবানিত্যর্থঃ | বস্ত মন্ত্র আহরতি স 

খাষিকিভ্যচাতে। অতএব অরুণোপনিষি-_ 

পু নির্খ ত্য বৈদেহঃ | ৬ 7: 
নিত্য! লক্ষ্যাঃ | বছা। অনিগত্যাঃ লক্যাঃ | পুত্রঃ বৈদেহঃ মন্ধথঃ | 

অচেতা যশ্চ চেতনং | * 

অনঙ্গত্বাদেব চেতোরহিতঃ | চেতনশ্চ সর্বভৃতান্্যামিত্বাং। 

স তং মণিমবিদ্দৎ | * 

সঃ অনঙ্গঃ তং প্রসিদ্ধং মণিং বিভ্তাত্কং রদ্বং অবিদাৎ লব্ধবান্ অপশ্তৎ। অসৌ 

অবঃ অন্ধোহপি অপগ্থীদিতি "অদ্ধো। মণিমবিদাৎ” | ইতি বাকাশেষবলাৎ লফ্াতে। 

অন্তএব গরচিৎকলায়াঃ বিদ্তায়াঃ ভ্রিপুরস্থনারধ্যাঃ মন্মথঃ খবিরভূৎ । 

ক ইঃ সাঃ ১৩1১৩ | 

1 জেঃত্রাঃ৩১৬১ ₹ তৈঃ আঃ ১১১ 
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সোহনঙ্কুলিরাবয়ং | & 

সঃ মন্মথ: অনস্কুলিঃ 'অনঙ্গত্বাদেব অনঙ্থলিঃ আবয়ৎ 'অসীবাৎ | সীবনীনস্তর- 
ককতামাহ-_ 

সোহগ্রীবঃ প্রতামুধচং ! * 

সঃ সন্মথঃ আনঙ্গত্বাদেব অগ্রীবঃ মণিসস্পাদনফলং পরত্যামোচনম. অক কো, 

বতবানিতার্থ? | 

বিস্তারত্বে মণিত্বারোপণস্ত ফলং ধারণমেব ন ভবতীতাহ £-_ 

সোহজিহ্বো অশব্যত | * 
সঃ অনঙ্গঃ অনঙ্গত্বাদেব অজিহ্বঃ জিহ্বারহিতঃ অশব্যৃত বচোষৎ, আস্বাদিত- 

বানিত্যর্থঃ। 

এতহুত্তং ভবতি-_অনঙ্গঃ পূর্ববং বিস্তারত্বং পঞ্চাশঘর্ণাত্বকং যোড়শনিত্যাত্বকং 

ষোড়শকলাত্মকং নানাবেদেষু নানাস্থৃতিযু নানাপুরাণেষু* নানাবিধাগমেষু বিপ্রকীণং 
দৃষ্টবান্। তদনস্তরং বিপ্রকীর্ণম্ ইমং মন্ত্র দুষ্ট) সীবনং কুতবান্। পঞ্চাশঘর্ণান্ 
ত্রিধা বিভজ্য খও্ডত্রয়ং কৃত ত্রিপুরস্বন্দর্ধ্যা'দিষোড়শনিত্যাঃ তত্র অন্তর্ভাব্য, 'প্রতি- 

পদাদিত্বিথীন্ যোড়শ তত্রৈব অন্তর্ভাবা, পঞ্চদশবর্ণাত্মকং ব্রিথণ্ডং কৃত্বা, তর সোঁম- 
নুর্ধযানলাত্মবকতয়! ব্রহ্গবিষুণ্মহেশ্বরাত্মকতয়া৷ সব্বরজন্তমস্তত্ববাবস্থিততয়৷ জাগ্রংন্বপ্ন- 
ুযুপ্ত্যবস্থাপন্নতগ্। সুষ্িস্থিতিলয়হেতুভূততয় নিশ্চিত্য শ্তরীবিগ্তাত্মকে চতুর্থে খণ্ডে 
পঞ্চদশকলানাং অস্তর্ভাবং নিশ্চিত্য ভূবনেশ্বরীপ্রভৃতীনাং যোগিনীবিষ্ভ।নাং নবানাং 

ত্রিকস্ত ত্রিক্ত একৈকত্থীঙ্কারেণ অন্তর্ভীবম্ অঙ্গীকত্য, সর্ধভৃতাত্মকং সর্ববমন্্াত্মকং 
সর্বতত্বাত্মকং সর্বাবস্থাত্মকং সর্ধদেবাত্মকং সর্ববেদার্থাত্বকং সর্বশব্দাত্মকং সর্ব- 

শক্তাত্মকং ভিঞচণাত্বকং ভ্রিখণ্ডং ভ্রিগুণাতীতং সাদাখ্যাপরপর্য্যায়ং ষড়.বিংশশিব- 

শক্তিসংপুটাত্মকং নিশ্চিত্য বর্ণপঞ্চদশকেন সুলবিভ্ভাং অসীব্যৎ। তদনস্তরং স্য্যতং 
মন্ত্রাজং গ্রীবায়াং ধৃতবান্, চিরকালং ধ্যানযোগেন পুজিতবান্। তদনস্তরং চন্তর- 
বলামৃতাম্বাদং কতবানিতি সঃ মন্মথঃ খষি অন্ত মন্ত্রস্তেত্যর্থঃ | 

নৈতমৃষিং বিদিত্ব। নগরং প্রবিশেং | * 

,. খ্রত্তম্ খাধিং মন্মথং বিদিত্বা নগরং শ্রীচক্রাত্মবকং ন প্রবিশেৎ খধিজ্ঞানপুর্ববকং 
জীচক্রাত্মকং নগরং ন. পুজয়েৎ, বাহপৃজাং ন কৃর্ধ্যাদ্দিতি নিষেধবিধিঃ | রাহপুজায়া- 
মেব খধিচ্ছন্দপ্রভৃতিজ্ঞানপূর্ববকত্ম্। আস্তরপুজায়াং ভাদাত্থযানথসন্ধানাস্মিকায়াং 
খম্যাদিজ্ঞানং নাত্যোব। 11 উপবোগন দুরত এব। অতো। বস্তসিঘখান্যাদিপরুর্যদাস- 

*তৈ: জা ১১১ 
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মুখেন প্রীচক্রশ্ত বাহপুঞ্জনং ব্রৈবণিকৈঃ ন' কর্তব্যমিতি নিয়ম্যতে। তছুক্তং সনং- 
কুমারলংভিতায়াম-- 

বাহৃপূজা ন কণ্ুব্যা কত্তব্য। বাহজাতাভঃ। 

সা ক্ষুদ্রফলদ ন্ণাম্ এঁহিকার্থৈকসাধনাৎ 
বাহাপূজারতাঃ কৌলাঃ ক্ষপপাশ্চ কপালিকা । 

দিগন্বরাশ্চেতিহাস! ₹ বামকান্তন্্বাদিনঃ ॥ 

আস্তরারাধন পর! বৈদিক। ব্রহ্গবাদিনঃ । 

জীবনুক্তাশ্চরস্ত্যেতে ত্রিষু লোকেযু সর্বদা ॥ 
ইতি। কৌলাঃ আধারচক্রপৃজারহাঃ। ক্ষপণকাঃ যোধিত্রিকোণপুজারতাং। 

ক।পীলিকাঃ দিগ্ঘরাশ্চ উতয়্র নিরতাঃ | ইতিহাস * ভৈরবধামলপ্রামাণ্যবাদিনঃ। 

বামকাঃ তক্ত্রবার্দিনঃ ইত্যেকে বদন্তি, বামকেশ্বরতন্ত্রবাদিনঃ। কেবলচক্রপূজকাঃ 

তে বেদবাহ্। ইত্যন্থয়ঃ। আস্তরপূজারতাঃ ্রদ্মবাদিনঃ শুভাগমতত্ববেদিনঃ | গুভা- 

গমপঞ্চকং পূর্বমেঝোক্তম্! আন্তরপূজীপ্রকারঃ পুর্বমেবোক্তঃ, পুরস্তাত্ক্ষাতে চ। 
1 যদি প্রবেশেং। 

অসংশয়ে সংশয়োক্তিঃ “যদি বেদাঃ প্রনাণং* ইতিবতঃ প্রবিশেদেবেতার্থঃ | 

1 মিথো চরিত্র! প্রবিশেৎ। 

মিথৌ রহস্তে একান্তে চরিত্ব। অবগত্য। চর গতিতক্ষণয়োঃ। প্রবিশেৎ 

আস্তরপুজাং কৃর্যযাদিত্যর্থঃ। যদ্বা-_-মিথে মিথুনীভূতৌ শিবৌ, উভয়োঃ মেলনম্ 
অবগত্য প্রবিশেৎ অনুসন্দধীতেতি | পূর্বব্যাখ্যানেংপি এঁকাস্থ্যানথসন্ধানে সহায়া- 

স্তরং ন কর্তব্যম্। একান্তে এব বিদ্চ। ফলতীত্যুপদেশঃ। 
তৎকথমিত্যাশস্ক্য দৃষ্টান্তেন ভ্রটুয়তি 2 

1 তৎসম্ভবস্ ব্রতম্। 

সম্ভবো মন্মথঃ, চিত্তজাতত্বাং। তন্ত ব্রতং মাহাজ্ব্যং, সহায়ান্তরং* তিরস্কত্য 

একাকিনৈব রহন্তে স্ত্রীপুরুষসংযৌজনরূপম্। অতঃ মন্মথোপদিষ্টমন্ান্ঠানবতাং 
তখৈব তদনুষ্ঠানমিতি গোপ্যেক্ংং বিদ্ভেতি তাৎপর্য্যম্। দ্বিতীয়ব্যাখ্যানে মন্মথে 
মিুনম্ অবগতা তশ্সিন্ মিথুনে প্রবিশতি । এবং শিবশক্তিসংপুটম্ অবগত্য সাধ- 

কেন প্রবেষ্টব্যমিতি শ্রুতেরর্৫থঃ। অতশ্চ প্পুজে। নিখত্যা বৈদেহঃ” 4 "জনকে হ 

বৈদেছঃ” 1 ইতি চ শ্রুতিতবয়ন্ত বৈদেহয়োঃ উভয়োঃ একপ্রত্যভিজঞাবিষযদ্ধাৎঃ “স 

* “বীতবাসা” ইতাপি চিৎ দৃষ্ঠতে | .. 

1 তৈঃ জাঃ ১১১ 1 জে আজ ১1১৯. 
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যদাহ” 1 ইত্তাদিবাকাকদন্ধকং প্রতিপদাদিতিথিরূপচন্জরকলাত্মিকারা; গুবিস্তায়ঃ 
প্রতিপাদনদ্বার৷ সবিভুঃ তৎপ্রসাদজন্তং মাহাত্মাং নান্যথেত্যেবং পরমিতি সর্বম 

জঅলবন্ধস্ ॥ ৩২ ॥ 

লক্গীতল্ক্রুত-টীকান্র 'র্স্ানুব্বা ।--পূর্ববর্তী গ্লোকে ভন 
অবতীর্ণ করিয়াছেন বল! হইয়াছে, এখন সেই তন্ত্র উপদিষ্ট হইতেছে--( তন 

মনত্শান্ত্র প্রথমেই মন্ত্রোপদেশ যথা) ছে জননি, শিব (ক), শক্কি (এ), কাম (ঈ), 
ক্ষিতি (ল), ইহার পরেই :মায়াবীজ, অনন্তর রবি (5), চন্দ্র (স্), শ্মর (ক), হংস (হ), 

শত্রু ৫), ইহার পর মায়াবীজ। তৎপরে পরা (স), মার (ক), হরি অর্থাৎ ইন্দ্র 
(ল), তদন্তে মায়াবীজ, এইরূপ এটকৈক থণ্ডের অবসানে মায়াবীজযুক্ত (চার বর্ণে 

প্রথম, পাচ বর্ণে দ্বিতীয়, তিন বর্ণে তৃতীয়,--এই তিন খ্3 বিভক্ত )ক এ 

ইত্যাদি দ্বাদশবর্ণ, আপনার মন্ত্রের অবরব। 
প্রথম খণ্ড আগ্নেয়, দ্বিতীয় সৌর, তৃতীয় চান্র, পূর্বে কথিত হইয়াছে--সূলাধার 

প্রভৃতি ষট চক্রের হুই ছই চক্র এক এক খণ্ড । কথিত ব্রিখ্ড মন্তরর্ণ যথাক্রমে 

অগ্ি, কুরধ্য ও চন্রম্বরূপ। মধ্যে যে তিনটি মায়াবীজ আছে-_তাহার প্রথমটি আগ্নেয 

খণ্ডের উপরিস্থিত রুত্রগ্র্থি, তহ্পরিস্থিত সৌর খণ্ডের উপরি যে মায়াবীজ, তাহা 

বিষ্ণগ্রহ্থি। তডপরিস্থিত চক্দ্রথণ্ডের উর্ধে বা শেষে যে মান্বাবীজ, তাহা! বক্ধগ্রন্থি-_ 

সহস্রদলকমলস্থ একাক্ষরী চিন্সয়ী চন্দ্রকলার সহিত এই গ্রন্থির সন্বন্ধ। রুদ্রগরা্থ 

আগ্নের় ও মৌর খণ্ডের, বিষুগগ্রস্থি সৌর 'ও চন্ত্রথণ্ডের সহিত সন্বদ্ধ। এই যে 

পঞ্চদশবর্ণ, ইহ চন্দ্রকলারূপে ধ্যেয়। সর্বাগুদ্ধ মন্ত্স্থিত পঞ্চদশবর্ণ-__প্রতিপদাদি 

পৌর্ণমাস্তত্ত শুক্লা ও 'গ্রতিপদাদি অমানন্ঠাস্ত কৃষ্ণ! তিথি। তছ্পরি একাক্ষরী 

ঘোড়লী কদং এই ষোড়নী কলা নিত্যা1। ইহার যোগ ছেতু সমস্ত কলাই নিত্যা 

নামে খ্যাত। সময়াচারমতে ইহাদিগের সাধন! অন্তরেই করিতে হয়। 

এতৎসন্বন্ধে ক্রতি ও তদন্থকুল শুভাগমমতও বিশেষ উপদেশ নংস্কত 
* ব্যাথ্যা হইতে নাধকের জ্ঞাতব্য ॥ ৩২ ॥ 

ূ ক্রুত-ডীকা ।--অথ শ্রীমত্যা মন্তো্ধারমাহ শি 
ইতি। হেজননি! অমী বর্ণা অবসানেষু অর্থাৎ ব্রিকুটাতেষু মন্ত্াত্মিকাদ্াত্তব 

ভিস্থতিঃ ক্ল্পেখাতিঘটিতাঃ সন্ত: মৃত্তিমত্যান্তব নামাবয়বতাং তজন্তে বাস্তি। তথাচ, 

মহান্ছ। দেবতা প্রোক্ত! ইভ্যাদি। হলেখানামনিরুক্রিমাহ প্চছনমসংগ্রহে”_ 
্বস্থাদখিল-মন্াাং বীজানামপি সর্বশ:। বল্লেখেব হি জাগন্তি হয্পেখ। যুজ্যতে ততঃ” 

1 গে জাই সয় 
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কে তে ইত্যাহ__-শিবে। হছকারঃ, শক্কিং সকারঃ, কামঃ ককাবুঃ ক্ষিতিলকারং, 

'অন্তে হী'কারঃ। প্রথমং বাগ.ভবকূটষ্। অথশবেন বীজাস্ত্ং দর্শয়তি | রবিষ%কারঃ, 
শীতকিরণঃ সকারঃ, শ্মরঃ ককারঃ১ হংসো৷ হকারঃ, শক্রো। লকারঃ, অস্তে ভীকারঃ। 

হতি কামব্লাজকৃটম্।* তদন্থশব্দেন বীজাস্তরং দর্শরতি। পরা সকারঃ, মার 
ককারঃ, হরিলকারঃ, অস্তে হ্রীকারঃ। ইতি ব্রৈলোক্যমোহিনী নাম শক্তি- 

কৃটষ্। এব! বিস্তা লোপামুস্্াখ্যা সর্বমন্ত্রবীজরূপা ॥ ৩২ ॥ 
অন্তুন্বাচ্ছ |--হে জননি ! শিব বলিতে সকার, কাম বলিতে ককার, 

ক্ষিতিশবে লকার এবং ইহার অস্তে হৃল্লেখা অর্থাৎ হী এই বীজ যোগটকরিলে 

হ সক লঙ্ীং এই মন্ত্র হইল। ইহার নাম বাগভবকূট। রবি শবে হকার, 
শীতকিরিণ বলিতেসকার, স্মর শবে ককার, হংস বলিতে হকার, শক্ত শবে 

লকাক্স, ইহার অন্ত হৃল্লেখা যোগ করিলে “হু সকভ লহ্ীং এই মন্ত্র হইল) 
ইহার লাম কামরাজকুট । পল্াশব্দে সকার, মার শব্দে ককার, হরিশবে লকার, 

ইহার অস্তে হৃল্লেখা যৌগ করিলে "স ক ল হ্বীংঃ এই মন্ত্র হইল 7) ইহা ব্রৈলোকা- 
মোহিনী নামক শক্কিকূট । এই ভ্ররিকূট-মধাস্থিত বর্ণগুলি তোমার নামের অবন্গব 

হইতেছে ৩২ ॥% 

স্মরং যোনিং লক্মমীং ভ্রিতয়মিদমাছ্যে ণ' তব. মনো- 

গ্রিধাষৈকে নিত্যে নিরবধি মহাভোগরসিকাঃ। 

জপস্তি ধর ত্বাং চিস্তামণগুণনিবদ্ধ।ক্ষরলয়াঃ, $ 

শিবা জুহবস্তঃ স্বরভিদ্বতধারাহুতিশতৈঃ ॥ ৩৩ ॥ 

তসঙ্গণীম্বল্পর্ুত-টীক্। ।-শ্যরং কামবীজং, যোনিং ভুলের লগ্ীং 

শ্রবীজং, ইদং ভ্ত্রিতয়ং আদৌ তব মনোঃ মন্ত্ম্ত নিধায় সংযোজ্য একে বিরুলাঃ 

সমগ্গিনঃ নিত্যে ! আস্ন্তরহিতে ! নিরবধি-মহাভোগরসিকা:ঃ অপরিচ্ছিন্নন্থিত্যাু- 

তবরুসক্ঞাঃ, পরমযোগীশ্বরা ইতি যাবংৎ। তজন্তি সেবস্তে ত্বাং ভবতীং সহতশ্রদল- 

কমলা আঅবরোপ্য ভ্বংকমলে সংস্থাপ্য তাদৃগবিধাং চিস্তামণিগুণনিৰন্ধাক্ষ- 

বলয়াঃ চিন্তামীনাং গুণং গুণন। আশ্্রেড়নং, সমূহ ইতি বাব, তেন নিবন্ধ 
রচিতঃ অক্ষবলয়ঃ অক্ষসালিক। যেষাং তে। যদ্ধা--চিস্তামণয় এব গুণনিবন্ধাক্ষাঃ 

* ইহা! ছ্বারা হসকলম্ত্রীং সকলঙ্বীংহস কহ লব্তীং এই ত্রিকুট-মন্ত্র উ দ্ধত হইল। 
ইহার নাম লোপামুদ্র। বিদ্যা ; এই বিষ্য সমুদায় মন্ত্রের বীজন্রূপা। 

1 মাদৌ ইতি ল 4 তলস্তি ইতি ল -& ক্ষবলয়াঃ ইতি জ 

টি... ১5 



৬৬০ শহরাচাধা-গ্রশ্থমাল।া 

সুত্ররচিত্াক্ষাঃ পদ্দবীজানি, তেষাং বলয়ঃ মালিকা যেষাং তে তথোক্তাঃ শিবাগ্সো 

শিবা শক্তিঃ ত্রিকোণমিতি যাবৎ তত্র সংস্কৃত; অঃ শিবাগ্সিঃ। ভ্রিকোণে 

বৈন্ববস্থানে স্থািষ্ঠানাগলিং অবযুত্য তত্র নিক্গিপ্য পীশান্কুশীভ্যাং সন্গিকধ্য 

ভুবনেশ্বধ্যা অবকুষ্ঠা অগ্নেঃ জাতকর্ম্মাদি যোড়শসংস্কারাঃ যত্র্রিয়্তে,্লঃ শিবাগ্সি- 

বিতি রহম্তমিতি । 'অয়মাশয়ঃ _ত্রিকোণে বৈন্দবস্থানে স্বাধিষ্ঠানাগ্নিং নিক্ষিপ্যেঠি । 

গ্যপি বৈন্দবস্থানং চতুক্ষোণং, তথাপি পুরশ্চরণাত্মকক্রিয়ায়াং সংবিংকমলে 

ত্রিকোণম্ আরোপ্য সহম্রকমলাৎ বৈন্দবস্থানস্থাং কামেশ্বরীম্ অবরোপ্য পুরশ্চরণং 

কার্ধামিতি সময়িমতরহস্তমিতি আচার্য্যাণাম্ আশয় ইতি। জুহ্বস্তঃ * সংত্্তঃ 

পুয়তিত্বতধারাহতিশতৈ তঃ সুরভিঃ কামগবী, তন্তাঃ ঘ্বতম আজ্যং তন্ত ধারাঃ, 

তাভিঃ আহুতয়ঃ হবিঃপ্রক্ষেপাঃ, তাসাং শতানি সহঅং তৈঃ। 

অত্রেথং পদযোজনা--হে নিত্যে! তব মনোঃ আদৌ ম্মরং যোনিং লক্ষ্মীমূ 

ইদং ত্রিতয়ং নিধায় নিরবধিমহাতোগরসিকাঃ একে *চিস্তামণিগুণনিবন্ধাক্ষবলয়াঃ 

শিবাগ্নো স্বাং স্থুরভিদ্ব তধারাহুতিশতৈঃ জুহবস্তঃ ভজস্তি ॥ 
অন্রেদং তত্বম্১-সমদ্দিলাং মন্রম্ত পুরশ্চরণং নাস্তি। জপো নান্তি। 

বাহহোমোহপি লাস্তি। বাহপুজাবিধয়ো ন সন্ত্যেব। হৃৎকমল এব সর্ববমূ্ 
অনুষ্ঠেমম্। এতচ্চ “্জপে। জল্পঃশিল্পম” + ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানাবলরে 

কিঞ্চিছক্তম্। অবশিষ্ট, কৃতনং “তবাজ্ঞাচত্রস্থম্* + ইত্যাদিগ্লোকষটকব্যাখ্যানা- 

বসরে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ৩৩ ॥ 

লঙ্গমীর্থন্পক্ত-টীক্াল্ সন্পান্যুব্ীঙ্গ ।-হে নিত্যে! কাম- 
বীজ, মায়াবীজ ও গ্ীবীজ এই বীজত্রয়কে আপনার মন্ত্রের প্রথমে স্থাপন করিয়া 

পরমযোগীশ্খ সময়াচারী কতিপন্ন সাধক চিন্তামণি মন্ত্রে সবদ্ধ অক্ষ ( অকারার্দি 

ক্ষকারান্ত ) বণশীল্ার অগ্তরে বলাখিরা বৈনাবস্থানে স্থাধিষ্ঠানাধিযোগসম্পা্দিত 
শিবাগ্রিকুণ্ডে জুরতিঘৃতধারায় বু শত আন্ৃতি ভাবনা দ্বারা আপনাকে ভজনা 

করেন | 

অচ্যুতানন্দকুত-ীক1।- বিস্তাস্তরং দশ্রক্লাহ স্মরমিত্যাদি। 
হে নিতো! তন মন্তন্ত আদৌ ইদং ভ্রিতয়ং নিধায় একে জনাস্বাং ভন্তে | 

কিস্তদিত্যাহ,---গ্বরং ককারং, যোনিমেকারং, লক্ষ্মীমীকারম্। কে চিদ্বীজত্রয়মানঃ 

স্মরং কামবীজং যোনিং ভূবনেশীবীজং লক্ষমীং শরবীলম্। | যে শিবা কুগুলিনীমুখে 
শ্।। পদ শ্ পা সপ পি পি সদর পেপসি সপ শে সপ িস সপ পপি ০৯৯ অপার সপ প্র বা পপ সপ আছ শা পা 

* হইতাত্র চাতসন্কদোষঃ পরিহরনীয়: ॥ শ্রীপ, 
1২৭ ক্পোক:। . $ ৩৬ গপ্লোকঃ। 



শঙ্টরাচাব্য-গ্রশ্থমালা ৩৬১ 

গোলো কচ্যুতামৃতধারাহুতিশতৈজ্জুহ্বস্তঃ চিন্তামপিগুণনিবন্ধাক্ষরপয। ভবস্তীতি 

অর্থাৎ পরমামৃতেন কুগডলিনীং তপর্স্তঃ শবব্রদ্মণি লীন! ভবস্তীত্যর্থঃ। স্থুরতি- 
পোলোকাধিষ্ঠাতৃরূপা, ভন্তা ঘ্বতধার! পরমামৃতধারা | তথাচ গৌতমীয়ে_ 
“গোলোকং তত সমাখ্যাতং যদ্বিষোঃ পরমং পদম্।” চিস্তামণিঃ চিৎকলা 
অভীইফলদাতৃত্বাং। তন্তা গগৈ: সত্বরজস্তমৌভিনিবন্ধেবু অক্ষরেযু লহ 

যেযাম্।, নাস্তি ক্ষরং ক্ষরণং বসত তৎ অক্ষরং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। তে কিন্ভূতা:? 

মহাভোগরসিকাঃ অপর্ধযাপ্তন্থথান্গতবকাজ্ছিণ: | জপস্তীতি কচিৎ পাঠঃ। তত্র 

মন্ত্ররূপিনীং ত্বাং 'জপস্তীত্যর্থঃ। বলগ়্েতি কচিৎ পাঠঃ । তে চিজ্জমণিগুণ- 
নিবদ্ধাক্ষবলত্বা ভবস্তি। বলগ্ন!! মালা চিৎকলা গুণৈনিবদ্ধা অক্ষমাল1 যেষাম্। 

এতেন্ন অন্তর্যাজিনে। ভবস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩॥ 

অন্যুবাচ্গ।-হে নিত্যে! নহাভোগরমিক অর্থাৎ অপধ্যাপ্ত সুথানু- 

তবাকাজ্জী জনগণ তোমার উল্লিখিত মন্ত্রের আদিতে ক এ ঈ অথবা ব্লী' হী" প্র 
এই বীজত্রয্প যোগ করিয়। সর্বদ! জপ করত যদি কুগুলিনীমুখে গোলোকা ধিষ্টিত 

স্ুরভিসম্ভূত শত শত দ্বতাছতি দ্বারা অর্থাত পরমামূত দ্বার! হোম করেন, তাহা 

হইলে তাহারা চিন্তামণিগুণে নিবদ্ধ অক্ষরে লয়প্রাপ্ড হয়েন ॥ ৩৩ ॥ 

ভাঙ্পধ্্য ।--এ স্থলে চিস্তানণি শব্দে অভীষ্টফলদার্রিনী চিৎকলা। 
চিংকল৷ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী। তাহা দ্বার নিবন্ধ অক্ষর অর্থাৎ শব্দব্রহ্গ 

অথবা উপচিত চৈতন্তরূপ পরমব্রক্গ ॥ ৩৩ ॥ 

শরীরং ত্বং শস্ভোঃ শশিমিহিরবক্ষোরুহযুগং, 
তবাত্মানং মন্যে ভগবতি ভবাত্মানমনঘম্ 1% 

অতঃ শেষঃ শেষীত্যয়মুভয়সাধারণতয়া, 
স্থিতঃ সন্বন্ধো বাঁ সমরসপরানন্দপদয়োঃ ণ' ॥ ৩৪ ॥ 

হসঙ্গগ্ীষ্বনসব্ুত-ন্ডীন্চা।-_“তবাজ্ঞাচক্রন্থম” ইত্যাদি শ্লৌকবটুকেন 
সাময়িকং মতং নিরূপরিষ্যন্ সপ্রতেদং কৌলমতং তছপযোগিতয়। নিন্নপন্নতি। 
কৌলমতং দ্বিবিধংঃ পূর্ববকৌলং উত্তরকৌলং চেতি | এত্থিতয়ং ক্রমে 
শ্লোকদ্বিতয়েনাহ--( শরীরমিতি ) | 

শরীরং দেহঃ ত্বং ভবতী মহাতৈরবী শস্তোঃ আনন্দতৈরবস্ত শশিমিহিরবক্ষো- 
কুহষুগং শশী চন্দ্রঃ মিছিরঃ সৃ্্যঃ তাবেৰ বক্ষোকুছৌ কুচৌ তন্বোধু'গং যুগ্াং যন্ত তৎ। 

* ভবাস্বানমিতাত্র নবাত্বানমিতি ল--পাঠ:। ণ 'পরয়ো ইতি ল 

ইনস্”৪৬ 



৬৬২ শঙ্করাচাধ্য-শ্রন্থমাল! 

তব ভবত্যাঃ মহাভৈরবাঃ আত্মানং দেহং মন্যে জানামি ভগবতি ! ভগঃ অস্ঠা 
অস্তীতি ভগবতী তন্যাঃ সমুদ্ধিঃ | 

উৎপত্তিং চ বিনাখং চ ভূতানামাগতিং গতিম্ । 

বেতি বিগ্যামবিগ্ভাং চ স বাচ্য। ভগবানিতি ॥ 

*তি ল্মরণাৎ। উৎপত্যাদিবেদনং ভগঃ তদ্বতী ভগব্তী। যদ্ধা-_-ইন্দুকলা- 

বিস্তায়াঃ নবধোন্তাত্বকত্বাংৎ নবযোনিমতী ভগবতী। প্রাশন্তোে মতুপ,] নব- 
যোনিভিঃ প্রশস্তেত্যর্থ; | নবাম্মানং আনন্দভৈরবন্ত নববাহাত্বকত্বাৎ। আননদ- 

ভৈরবন্ত । নববৃহাত্মকত্বাং উপরিষ্টাৎ বক্ষ্যতে। অনঘং নির্দোবম্। অত; 

অন্মান্ধেতৌঃ, যতঃ কাঁরণাৎ পরানন্দপরয়োঃ এ্রকাং তম্মাদিত্যর্থঃ। শেষঃ গুগভূতঃ 

অপ্রধানম্, শেষী প্রধানম্, ইত্যয়ং এবংপ্রকারঃ, উভয়সাধারণতয়। উভয়োঃ তৈরবী- 
ভৈরবয়োঃ সাধারণতয়। লাধারণ্যাৎ স্থিতঃ অবস্থিত: সম্বন্ধঃ শেষশেধিভাবরূপঃ 

বাং যুবয়োঃ সমরসপরানন্দপরয়োঃ সমরসে সামরন্তযুক্তে পরান্ন্দঃ আননভৈরবঃ পরা 

'আনন্দভৈরবীরূপ! চিচ্ছক্তিঃ কল, সনরণে চ তে পরানন্দপরে চ তয়োঃ। 

অব্রেখং পদযোজনা--হে ভগবতি ! শস্তোত্বং শশিমিহিরবক্ষো রুহুযুগং শরীরং 

ভব্মীতি শেষঃ-_আনন্দভৈরবন্ত কালবৃহান্তঃপাতিত্বাৎ কুর্যাচন্ত্রয়োঃ বক্ষোরুহ- 
যুগত্বারোপণং যুক্তম। যদ্বা-_-অমমন্থয়ঃ_ভে ভগবতি! শশিমিহিরবক্ষোরুহযুগং 

শরীরং শস্তোম্বমেব । 

নুর্যাচন্দরৌ স্তনে দেব্যাঃ তাবেব লক্ষনে স্মুতো। 

উভোৌ তাঁটক্কযুগলমিতোব| বৈদিকী শ্রাতি: ॥ 

হঠ্যশেল তগবতভাঃ শভুং প্রতি শেত্বমুক্তন্। হে ভগবতি ! তবাত্মাল- 

মশঘ' শবান্মীনং মন্তে। অতঃ «শেষ; শেধী” ইতামং সঙন্গঃ সবরুসপরানন্দপরঘোঃ 

বাং উভরসাধারিণষ্যগ স্থতঃ। 

অজ্রেদমনলন্ধেয়ম্-নভাভৈরবশ্া পবাজ্মেতি সং, নববাহাত্বকত্বাং। পব- 

ব্যাস্ত 

কাণব্যইঃ কৃণখুাছে। পামখ্যুহত্তগৈব ৯। 

জ্ঞানব্যুহন্তথ! চিতব্যুহঃ স্তাতদনস্তরম্ ॥ 

নাদবাতভ্থা বিন্দুব্যুহঃ স্তাগুদনস্তরম্। 
কলাব্যুহস্তথা জীবব্যুহঃ স্তা্দিতি তে নব ॥ 

অন্তাথ :£--কালব্যুহো নাম-_নিমেষাদিকল্লস্তা বচ্ছি্রকাণসনুদায় কালব্াৃহন 
সুর্ধাচন্্রয়োরপি কালাবচ্ছেদকতয় কালব্যুহে অন্তর্ভাবঃ | 



শঙ্কর চার্ধা-্রচ্থমালা ৩৬৩ 

কুলবাছো৷ নাম--নীলাদিরপব্াহঃ | 

নামব্যহো লাম_ সংজ্ঞাস্বন্ধঃ ॥ 

জ্ঞানব্যছে। নাম- বিজ্ঞানম্বদ্ধঃ | ভাগবুহ ইতি নামান্তরমন্তি সচ দ্বিবিধঃ 
সভাগবিভাগভেদাংখ সভাগে বিকল্ঃ, বিভাগে নিধিকল্পঃ ॥ 

চিত্ববাহে। নাম--অহস্কারপঞ্চকন্বন্ধং। অহস্কারপর্চকং নাম_ অবঙ্কারচিতব- 
বুদ্ধিমহুদ্মনাংসি | 

নাদব্যুছে। নাম-_রাগেচ্ছাকতিপ্রবনুন্বনধঃ | অনেন মাতৃকায়াঃ পর! গন্ঠন্তী 
মধ্যম! বৈথরী ইতি চত্বারি রূপাণি। পরা নাম সান্তরোহরূপ|। আষ্টরে অন্তঃ- 
করণে উছ্বেন তর্কেণ সভিতং রূপং বন্তাং সা সান্তরোতরূপ! | সুক্তাবস্থাস়্ামেব 

ক্ঞাঁতবোতাভিসদ্ধিঃ। ধথোক্কং কাষকলাবিগ্ঠারাম-_ 

দা সাস্থরোহরূপা পর! মহেশী পর! নাম। পত্রস্থী নাম 'এধৈব স্পষ্ট! উচান্তে | 
ঘথোক্চং তব্রৈব £-- 

স্পঙ্গী পল্তস্ত্যাখা! [রমাত়ক। চরুতাং যাতা। ত্রিমাতৃক। ত্রিথগুধুক্ত। মাতৃক। 

পঞ্চদশাক্ষরী, তদাত্মিকা সা! চ চক্রতাং চক্রত্বং যাত1। তরিখগ্ডাত্বকচক্রিকাং 

ত্রিথগ্াত্মকমাতৃকার। ইতি রহস্তম। এতচ্চ পূর্বং বুধ! প্রপঞ্চিতম্ স্পষ্ট 
যুক্তীবস্থায়াং অতিহ্ক্্তয়। প্রতীত। ইতাভিসন্ধিঃ | মধামা! নাম পরাপত্থান্ত্যোঃ 

উচ্চানগুচ্চাবস্থাত্বিক1। সা দ্বিবিধ!__বামাদিবাস্টিক্িপা, বামাদিসমন্ইিরূপা চেতি। 
বামাদিসমন্টরূপ। হুক্্া, বামাদিবারিরপা সকুলা | বামাদয়ঃ শক্তয়ঃ বাম! জ্যেষ্টা রৌন্্ী 
অস্বিকা এতাশ্চতশ্রঃ শক্তরঃ ্রীচক্রান্তর্গতাধোমুখচতুর্যোন্তাত্মিকাঃ ইচ্ছা জ্ঞানং * 
ক্রিয়। শান্ত! পর! চেতি পঞ্চ শক্তয়ঃ শ্রীচক্রান্তগতোদ্ধ মুখশক্তিযোন্তাত্মিকাঃ | এতাভি: 
শক্তিভিঃ নবব্যৃহাত্মিকাঁতিঃ ভগবত্যাঃ নবাস্মন্বং উচ্যতে। যাগ্গোক্তং তত্ব 

একা পর! তন বামাদিবারিাতৃনষ্টা ৫ 
তেন নবাত্ম। মাত। জীতা৷ স! মধ্যমাইভিধানাভ্যাম্ ॥ 

দ্বিবিধ! ছি মধ্যম। স| হুশ্মা সুলাকতিঃ স্থির! সুম্মা | 

নবনাদময়ী স্থুলা নববর্ীত্ম। তু ভৃতলিপ্যাখ্যা ॥ 1 
আস্ত কারণমগ্ত। কাধ্যং ত্বনয়োর্ধতস্ততো৷ হেতো; 

সৈবেরং ন হি ভেদস্তাদাত্্যং হেতুহেতৃমদভীর্টম্। 
অন্তার্থঃ--একা পরেতি সত্বরজন্তমোগুণলামারপ| | তদন্ত পশস্তী 

* “ইচ্ছানাম ” ইতি চ পাঠো দৃষ্ততে। 
1 “ৃত* ইতা স্থানে “ত্রাস্ত" ইতি, পলিপ" ইতাস্ক স্থানে “বিদ্যা” ইতি চ ্ ষচিং। 



৩৬৪ শঙ্করাচার্যয-গ্রন্থমাল। 

অন্তর গুণবৈষম্যরূপেত্যর্থ:। মধ্যম| বামাদিব্যটিরূপ সথলাত্মিক।। বামাদয়ং শকমো! 
বৈন্ববস্থানস্য উতয়ত্র সম্পুটস্বেনাবস্থিতাঃ । অতএব এতাঃ ব্যুহশববাচ্যাঃ সতাঃ 
নবাত্মশব্দেন বাবতিয়স্তে । সমগ্রিরূপান্ত পরায়ামন্তরূতাঃ। তেন কারগেন, মাত! 

মাতৃকা নবাত্বা জাতা। লন! মধ্যম! অভিধানাত্যাং দ্বিবিধা, 'হি যন্াৎ স| মধ্যমা 

সুঙ্া।' হুলাক্তিশ্টেতি দ্বিবিধ! | হুল্ধান্বরূপমাহ--স্থিরেতি ৷ স্থৈরধ্যাবস্থায়াং 
যুক্তাবস্থায়ামেব অবভাপগ্যা। নবনাদময়ীতি--নব নাদাঃ অকচটতপযশক্ষাঃ | 

এতে পরম্প্রং . ভিন্নজাতীগাঃ, ম্বরকবর্গচবর্গটবর্থতবর্গপবর্গযবর্গশবর্গক্ষবর্গীণাং 

পরম্পরং চিন্নত্বেন প্রতীয়মানত্বাং। তত্র প্রমাণমাহ-_তৃতলিপ্যাখ্যেতি । মিথ্যা 
বিজ্ঞয়মিথ্যায়াঃ লিপেঃ আখ্যাপরত্বং দর্পণ প্রতিবিস্বন্ত মুখজ্ঞাপকত্বমিব ন বিরুধ্যভে । 

আস্ত কারণমন্তেতি-_আছা| সুক্রূপ। মধ্যম। কারণং স্থুলরূপায়াঃ মধ্যমান্াঃ 'নব- 

বর্গাত্বিকায়াঃ। অনয়োঃ কার্ধ্যকারণয়োঃ যতত্ততে। হেতোঃ সৈবেয়ং শৃশ্মৈবেরং 

ুলা। অতঃ ছুলসুক্ময়োঃ একে অভেদে বিমর্শদশায়ামপি ন কোইপি কেতুরস্তীতি 

তাৎপধ্যেণোক্ম্--যতত্ততে৷ হেতোরিতি। তদেব প্রতিপাদয়তি--ন ছি 
ভেদ ইতি। হেতুহ্তুমদিতি--হেতু-হেতুমত্াদাত্্াং অভীষ্টমিত্যন্যয়ঃ | পর্বত 
ভাদাত্থ্যং হেতুহেতুমঘ্যতিরেকেণ নাস্তীত্যর্থঃ। অতশ্চ মধ্মাত্থিকায়াঃ চিচ্ছকে 
নবাত্মতা সিদ্ধ! | রাগেচ্ছারৃতিপ্রযত্বানাং কারণত্বেনাগমেধু প্রসিদ্ধাঃ মায়াস্তনধ- 
বিদ্ভামহেশ্বরসদাশিবাঃ রাগাদীনাং তত্বভূতাঃ সংগৃহীতাঃ | তৈঃ পরাপত্তন্তীমধ্া- 

মাবৈধ্ধ্যঃ অধিষ্ঠানভূতাঃ সংগৃহীত] ইত্যবগন্তবাম্। 
বিন্ুব্যুহো! নাম-_যটউত্রসজ্ঘঃ | 
কলাব্যুহো৷ নাম--পঞলশংকলানাং বর্গাত্বিকানাং সঙ্ষঃ | 
জীবব্যহো বাম-_ভোকৃত্বন্বঃ। 
এবং নবানাং বুঃহানাং তোক্কভোগ্যভোগরূপেণ ত্ৈবিধ্যম। আত্মব্যহত্ত 

ভোক্তৃত্বে₹পি ভোগ্যভোগতাদাত্মবাৎ ভ্রেবিধ্যম্। এবং ভোগবাহস্তাপৃহম্। 
অয়মাশয়:-_আত্মব্াহস্ত ভোকৃত্বং জ্ঞানব্যৃহন্ত ভোগন্বম্, কালব্যহাদীনাং ভোগ্য্ব- 

মেবেতি আচার্য্যাাং ত্ৈবিধ্যমভিপ্রেতমিতি। সর্কেষাং ব্যুহানাং জীবব্যুহন্ত সর্বত্র 
অবযাদৈক্যম্। কালব্যহন্ত অবচ্ছেদকত্বাদৈক্যম্। কুলনামব্যুহয়োঃ নিক্নপকস্থা" 

দৈক্যম। জ্ঞানবুহত্ত বিন্দুব্যুহে তাদাত্ম্যাদৈকাখ্। নাদকলয়োরৈক্যাৎ নব- 
বাহাত্মকন্ং পরমেশ্বরস্ত সিদ্ধমেব। অতো! নবৰিধৈক্যং ভৈয়বীতৈরবয়োঃ 
জ্াতব্যমিতি কৌলমতরহস্তম্। অভএব কৌলাঃ পরমেশ্বরং নবান্বেতি ব্যবহরস্তি। 
যথাঃ কৌলাঃ-_ 
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নববৃহাত্মকে। দেবঃ পরানন্দপরাজ্মকঃ | 

নবাত্ম! তৈরবে! দেবে! তুজিমুক্তিপ্রদারকঃ ॥ 

পরানন্মপরাশক্তিঃ চিন্রপাহতনন্দভৈরবী । 
তয়োর্ধদ! সামরন্তং জগছুৎপদ্ভতে তদ ॥ 

ইতি দিষ্সাত্রমুক্তম্। অবশিষ্টং “তবাপ্ধারে মূলে * ইত্যাদে। নির়প্যতে। 
অয়ং ভাবঃ__আননদভৈরবমহাভৈরব্যোঃ পরানন্বপরাসংজয়োঃ তাদাক্যযে সিদ্ধ 

নবাত্মত| দ্য়োঃ সমান] | অতঃ শেষশেষিভাবঃ আপেক্ষিকঃ|-_যদা স্ষ্িন্থিতিলয়েঘু 
আনন্দভৈরবন্ত পরাননদমংজ্ঞকগ্ক পরচিৎঘ্বরপাযাশ্চ মহাভৈরব্যাঃ গতর: উৎ- 
পদ্ততে, তদ! ভৈরবীপ্রাধান্তাৎ 'প্রধানগ্রক্কতিশবাৰাচা! মহাতৈরবীতি, তন্তাঃ 
প্রধানত্বং শেষিত্বং, আনন্দভৈরবস্ত অপ্রধানত্বং গুণভাবঃ শেষত্বম। যদ। সর্ববোপ- 

সংহারে প্রকৃতেঃ তন্মাত্রাবস্থিতৌ ভৈরব: শ্বাত্মনি অস্তর্ভীবান্তদ। ভৈরবস্ত শেষিত্বং 
ভৈরব্যাঃ শেষত্বমিতি ॥ ৩৪ 4 

লক্গদীর্থন্পক্ুত-চীক্ষার শর্মালুতাল 1 পূর্ব-কৌলমতের 
তাঁৎপধ্যানুসারে কথিত হইতেছে )--হে ভগবতি ! আনন্দভৈরবী আপনিই 

আনন্দভৈরব শঙ্কর-_চন্স্ধ্যরূপ স্তনযুগলযুক্ত শরীর, আর আপনার আত্মাকেই 
আমি মনে করি নির্লনবব্যুহাত্বক আনন্দভৈরব। অতএব এই যে শেষ- 
শেধষিভাৰ সন্বন্ধা ইহা! পরানন্দ ও পরাশক্তিরূপা সমরসময়ী আপনাদিগের 
উভয়ের পরস্পর সাপেক্ষ সাধারণ। শেষ অঙ্গ বা অপ্রধান, শেধী অঙ্লী বা 

প্রধান। জগতের ব্যক্তাবস্থা। অর্থাৎ পূর্ণ প্রলয়াবস্থা যত দিন ন| হয়ঃ তত দিন 

প্রকৃতি আনন্দভৈরবীই প্রধান+--পূর্ণ অব্যক্কাবস্থায়, প্রান্কৃত লয়দময়ে আনন্দ- 
ভৈরব চিম্মাত্র প্রধান। এই শিবশক্যাত্বক তত্ব পূর্ব-কৌলমতে স্বীরুত। 

নবব্যহ-_যথ (১) কালব্যৃহ-_নিমেষ হইতে মন্বস্তর কল্প পখ্যত্ত। (২) কুবব্যুহ 
--নীলাদিরূপ। (৩) নামব্যহ--সংজ্ঞাদি | (8) জানব্যৃহ--বিজ্ঞানাদি। (৫) 
চিততব্যুহ-_অহঙ্কারাদি। (৬) নাদব্যহ- ইচ্ছাপ্রযন্থাদি। (৭) বিনদব্যুহ-_ফট- 

চক্র। (৮) কলাব্যছ-পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ। (৯) জীবব্যৃহ--ভোুসঙ্ঞঘ। 
অর্থাৎ জীবব্যুহ-_ভোক্তা, জ্ঞানব্যুহ--ভোগ এবং অপর সপ্তব্যুহ ভোগ্য--এই 
ভ্রিষিধ ভাব এতযম্মধ্য নিবিষ্ট ॥ ৩৪ ॥ 

অন্যাতান্সস্দকুত-টীক্কা ।--অধ শিবশক্ত্োরাধারাধেয়তাবেনৈকা- 
অআতাং দর্শয়লাহ শরীরম্ ইতি। হে ভগরতি! শস্ভোর্ব্ধণো। বৎ হ্িশ্বব্যাপকং 

' ক্৪১ মোক? | : 
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চন্্রনু্য্যত্তনযুগং শরীরং তৎ ত্বম্। তবাপি বিশ্বাক্কতেরনঘং গুণরপাঘবর্জিতম্ 
আত্মানং ভবাত্মানং অর্াদ্ বিশ্বব্যাপকং বহ্ষরূপং মন্তে । অতঃ কারণাৎ বাং যুবয়োঃ 

উভয্রসাধারপভাবেন শেষঃ শেষীত্যরং সন্বন্ধঃ অর্থাৎ অয়ং পুরুষ: ইয়ং প্রকৃতি- 
রিত্যয়ং সন্বন্ধঃ স্থিতঃ। কিন্ভৃতয়োঃ? সমরগপরান্নপর্দয়ৌঃ সমানৈশ্্য্যানন্দ* 

নির্ভরয়োঃ ॥ ৩৪ ॥ 

অবন্দখাচ্গ |--হে ভগবতি ! পরক্রঙ্গন্বরপ শিবের ন্তরনুর্যযন্বরূপ স্তন- 

যুগল-স্থুশোভিত যে বিশ্বব্যাপক মুর্তি, তুমিই সেই বিরাট বিশ্বমূষ্তি। গুণাতীত 
বিশ্বব্যাষ্তক বন্ধন্বর্ূপই তোমার স্বরূপ । মাঁত:! একমাত্র তুমিই শিবশক্কিরূপে 
আধারাধেয়ভাবে পুরুষ ও প্ররুতিরূপে নিরূপিত তইতেছ | বস্ততঃ চ্োমর! 

উভয়েই পরম্পর অভিন্ন পরমাননাস্বরূপ ॥ ৩৪ ॥ 

মস্ত ব্যোম ত্বং মরুদসি মরুৎলারখিরলি, 
ত্বমাপস্তং ভূমিস্্য়ি পরিণতায়াং ন ছি পরম্। 

ত্বমেৰ স্বাত্মানং পরিণমধিতূং বিশ্ববপুষা, 

চিদানন্দাকারং শিবধুবতি ভাবেন বিভৃষে ॥ ৩৫ ॥ 
তলক্গদীতধক্রুত-টীক্কা। ।-_মনঃ মনম্ততং আজ্তাচক্রস্থিতং ত্বম্ এব। 

ব্যোম আকাশতত্বং বিশুদ্ধচক্রান্তঃস্থিতং ত্বম্ এব। মরুৎ বাুতত্বম্ অনাহতনামক- 

সংবিচ্চক্রান্তর্গতম্ অলি ইতি ত্বমিতার্থকম্ অব্যয়ম্। মরুৎ-সারধিঃ বায়ুদখঃ অগ্নি- 
ত্বং স্বাধিষ্ঠানগতম্। অসি ইতি পূর্ববৎ অব্যযম্। তব আপঃ অপণ্তবং মণিপুরান্ত- 

গতম্। ত্বং ভূমিঃ ভূমিতত্বং মূলাধারান্তর্গতম্। এবংরূপেণ ত্বয়ি পরিণতায়াং 
পরিণতিং তাদাত্ম্যং গতায়াং নহি পরং ইতঃ পরং ন কিঞ্চিদভীত্যর্থঃ। ত্বমেৰ 

স্তন: স্বশ্থরপং পীরিণমরিতৃং পরিধামবস্ত করত, বিশ্ব! ্পঞ্চষপেণ চিদদাননা- 
কারং চিচ্ছক্তেঃ আনন্দভৈরবন্ত চ আকারং শিবধুবতি | শিবধুবতী ক্করপত্রী। 
যুবতীশবস্ত “দর্বতোক্তিরর্৫থাদিত্যেকেশ ইতি ভীপ,। তন্তাঃ সনুদ্ধিঃ। ভাবেন 

চিত্তেন বিভৃষে। বছা-চিদানন্দাকারং চ বর্গন্বরূপং শিবতত্বং শিবধুবতিভাবেন 

, শিবন্ত বুবতির্জায়। তন্যাঃ ভাবঃ তত্বং তেন। 

অত্রেখং পদযোজন]--হে ভগবতি ! মনস্বং ব্যোম ত্বং মরুদসি মরুৎসারখিরসি 

স্বমীপন্ধং ভূমিঃ | ত্বরি পরিণতায়াং পরং নছি। ত্বশেব স্বাত্মানং বিশ্ববপুষ! পরিণ- 

''মফ্িতুঃ পিবধুবতিভাবেন চিদানন্দাকারং বিভৃষে | 

$_মনন্ম্* ইত্যাদি "ভূমি, ইত্যস্তেন পঞ্চতৃতাত্বকঃ কার্ধযূপঃ পরিণামে 
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. ধিকারঃ উক্তঃ। “স্বর পরিণতায়াম্” ইত্যনেন নির্বিকীরাত্মকঃ কারণরূপেণা- 

বস্থিতিবিশেষঃ প্ররুতাঃ পরিণামঃ ইত্যুক্তঃ| “ন হি পরম্* ইতানেন অপরিণামিস্তাঃ 

পরিণামে! নাতি, অনবস্থাপত্তেঃ ইতি হি শবার্ঘঃ। তখোজং চড়ঃশত্যাম 

শৃণ দৈবি মহাঁজ্জানং সর্বজ্ঞানোত্তমং প্রিয়ে। 
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ তাৰ ন নিমজ্জতি | 

ত্রিপুরা! পরম। শক্তিরাস্ভা জাতা মহেশ্বারি । 

সথলসুক্ষধিভাগেন ত্রেলোক্যোংপত্তিমাতৃকা | 

ক্বলীক্কতনিঃশেষতবগ্রামন্থরূপিণী । 
যন্তাং পরিণতায়াং তু ন কিঞ্চিৎ পরমিষ্যতে | 

*আযমর্থঃ_কলীরুতঃ আত্মস্তারোপিতঃ কারণাত্বতয়। অবস্থিতঃ, ঘথ। মুদি 

ঘট ইব, নিঃশেষং যথা ভবতি তথ! তন্বানাং পঞ্চতত্বানাং গ্রানঃ সমূহঃ কবলীকৃতঃ 

নিঃশেষতত্বগ্রানঃ। স এব স্বরূপং যস্তাঃ সা, কার্ধাণি কারণে উপসংহ্ৃতা স্বয়ং 
কারণাত্মন! অবস্থিতেত্যর্থ: ; সংকার্ধাবাদিনাং মতে কারণে কার্য্যস্তাপি শজিরূপেণ 

বিদ্বমীনত্বাৎ ইতি। এতহুক্তং ভবতি--উত্তরকৌলমতে প্রধানমেব জগংকর্তৃ। 
প্রধানত্বাদেব শেষভাবে লাস্তি শিবস্তাতাবাং। তন্ত পরিণতিঃ পঞ্চতত্বাক্মিক! | 
মনব্যসাদিক্ধপেণ প্রধানাত্মিকা শক্তিঃ পরিণত । অতঃ মনঃপ্রভৃতীনাং শক্তি- 

পরিপামঃ, তত্বানাং ্বরূপপরিণামঃ | এবং গ্রীপঞ্চং কার্যারূপং স্বস্তামারোপা কারণ- 

রূপেগ অবিস্থিতা। সাচ আধারকুগুলিনীত্যভিধীয়তে। ইতঃ পরং বন্বক্তবামস্তি 
তদপি "তবাধারে মুলে” * ইত্যাদিব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদকি্যামঃ ॥৩৫। 1 

হলঙ্গগীশ্রল্পক্কত-টীক্ষান্প র্দ্পান্ুব্বাচ্গ 1-( উত্তরকৌলমতে, 
শক্তিতত্বই একমেবাদ্িতীয়ম্, শিবতত্ব ইহার অন্তর্গত, তন্মতান্সাবে স্তোত্র থা )-_ 
ছে ভগবতি! তুমিই আজ্ঞাচক্রস্থ মনম্তব্ব, তুমি িশুরদিচকরস্থিত আকাশতথ, 
তুমি অনাহতচক্রস্থিত বাঝুতত্ব। তুমি শ্বাধিষ্ঠানচন্রস্থিত বহি বাঁ আ্গ্ি। তুমি 

মণিপুরকস্থিত জল, তুমি মুলাধারস্থিত তৃতত্ব, নির্বিকার! তোগার চিস্তামণি ভুলা 
যে কারণরূপে অবস্থিতিঃ তাহাই এ সমুদয়ের হেতু, অপরবিধ পরিণাম তোমার 

নাই। তুমি নিজরূপকেই জগণ্প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ করিবার জন্যঃ শিবধুবতিভাবে 

*৩৬১ ফ্লোকঃ! 

1( সময়াচারে অন্ত্যজনই সাধন, চও অন্ত:স্থ,৯-সময়াচারমতে তাহার অঙ্কনপ্রণালী যে 
কথিত হইয্লাছে তাহাও অন্তরে ভাবনা! ঘার। অঙ্কন, নেই ভাবনাক্রমানুদারে লক্ষমীধর টাঙ্কা ৬ 
প্লোকান্ক আছে, পাদটীকায় প্রদশিত সেই অন্ক অগ্ুসারে ভাবনা শিক্ষণীয় )। 



৩৬৮ শঞ্চরা চাষ্য-গ্র্থমাল। 

চি্লানন্দরূপ গ্রহণ করিয়া আছ। অর্থাৎ চিদানন্দ পরবন্ধ ও জগংপ্রপঞ্চ 
সমন্তই তুমি ॥ ৩৫ ॥ 

-টীব্চা ।-_অথ ব্রহ্ধণঃ সর্বদত্রকতামাহ মন ইতি। 
হে শিবধুৰতি ! ত্বং মনঃ পরমশিবস্থানং নহলেক ইত্যর্থঃ | ব্যোম ত্বং তপোলোকঃ 

সদাশিবস্থানম্। তং বাযূর্জনলোক ঈশ্বরস্থানম্। ত্বম্ অগ্রিঃ স্বর্োকে। নারারণ- 
স্থানম্। ত্বমূ আপ: ভূবলেকঃ রত্রস্থানম্। ত্বং ভূমিঃ ভূর্লোকে। ভন্স্থানমূ। 
এতৎ বট চক্ররূপং তব হুক্্ং রূপমিত্যর্থঃ। স্থলরূপমাহ ত্বীত্যাদি। ত্বয়ি পরিণ- 
তায়াং বট চক্রদেহং প্রাপ্তায়াং ন হি কিঞ্চিৎ পরমন্তি ত্বং ব্রহ্গাগ্ুরূপা ভবসীত্যর্থঠ 
তৎ কিং সত্যমিত্যাহ ত্বমেবেত্যাদি। স্বম্ আত্মানং পরমাত্মাদীনাং চিদাননা- 
রূপং পরিণময়িতুং স্ববশে কর্তং ভাবেন লীলয়া বিশ্ববপুষা! যট চক্রাআকদেছেন 
অর্থাৎ যটচক্রতেজসা ত্বং চিদানন্দাকারং বিভৃষে গৃষ্াসি। এতৎ সত্যাং 
লোক উচ্যতে ॥ ৩৫ ॥ 

তবন্নুআাক ।-হে মাতঃ! তুমিই মন (পরমশিবস্থান মহরেক )) তুমিই 
ব্যোম (সদাশিবস্থান তপোলোক ), তুমিই বায়ু ( ঈশ্বরস্থান জনলোক ), তুমিই 
অমি (রুত্রস্থান স্বলোক ), তুমিই জল (নারারণস্থান ভূবলেোক ) এবং তুমিই 

তৃূমি (ক্রন্ধার স্থান ভূলোক )। ইহাই চট চক্ররূপে তোমার সুক্সরূপ। তুমি স্থুলরূপে 
পরিণতা৷ হইলে তুমি ভিন্ন আর কোন বস্তই থাকে ন! ; তৎকালে তুমিই বিশ্বরূপ 
হইয়! বিরাজমান! হইতে থাক। ভবানি! তুমি আপনাকে বিশ্বরূপে পরিণত 
করিবার নিমিত্ত লীগাক্রমে চিদানন্দীকার ধারণ করিতেছ ॥ ৩৫ ॥ 

তবাঁধারে মুলে লহ সসয়য়। লাস্তাপরযা, 

ত(ন)ধাক্মানং বন্দে নব-রস-মহা-তাগুব-নটমৃ। 

উভাভ্য।মেতাভ্যামুভম়(দ)বিধিমুদ্দিশ্ট দয়য়া) 

সনাথাভ্যাং জঙ্জে জনকজননীমজ্জগদিদমূ ॥ ৩৬ ॥ 

লক্গগীপ্রল্রব্কত-চীক্ষ1।--তব ভবত্যাঃ আধারে আধারচক্রে মূলে 
দুলাধারচক্রে ইত্যর্থঃ। সহ সাকং সময়! সময়সংজ্ঞয়া লাম্যপরয়! লান্তে নৃত্যে 

পরং ভাৎপর্যং যন্তাঃ তয়া। স্ত্রীকর্তৃকং নৃত্যং লান্তমিত্যুচ্যতে । নবাত্থানম্ 

আনন্মতৈরহং মন্তে জানামি নবরসমহাতাগুবনটং নৰিঃ শৃঙ্জারাদিভিঃ রটৈঃ মহৎ 

অভুতং তাওবং--পুংকর্তৃকং নৃত্যং ভাগবমিত্যুচাতে--তত্র নটম্, অভিনেতারম্। 



শঙ্করা চাধ্য-গ্রন্থমাল। ৬৬৯ 

উভাভ্যামূ এাভ্যান্ আনন্দতৈরবী-মহাভৈরবাভ্যাম্ উদয়বিধিম্ উৎপত্তিম্ উদিত । 
কুত ইত্যাহ--দয়য়েতি। দগ্ধলোকস্ত পুৰরুৎপাদননিমিত্ং দয়য়া সনাথাভ্যাং 
মিলিতাভ্যাং জজ্ঞে উৎপন্নম। জনকজননীমৎ মাতাপিভৃমৎ জগতপ্রপঞ্চম্ ইদং 

পূর্ববোক্তম্। লাশ্তন্মট্যসংবিধানপ্রতিপাদনাৎ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ দর্শনে অগহুৎপত্তিঃ, 

লাস্তনৃত্যাবসাঁনমেব জগৎসংহ্ৃতিরিতি কৌলসিষ্াস্তঃ | 

অত্রেখং পদযোৌজনা-_হে ভগবতি ! তব মূলে আধারে লাম্যপরয়। সময়য়া সহ 

নবরসমহাতাগুবনটং নবাত্মানং মন্তে। উদয়বিধিমুদ্দিশ্য এতাভ্যাং উভাভ্যাং দয়য়া 

সনাথাভ্যাম্ ইদং জগৎ জনকজননীমৎ জজ্ঞে। 
অয়ং ভাবঃ-_আধারম্থাধিষ্ঠানয়োঃ তামিশ্রলোকত্বাৎ তত্র কৌলানাম্ অধিকারাৎ 

সময়িনাম্ আরাধুনাভাবেংপি স্বমতানুদারেণ সহত্রকমলে নিষেব্যৈধ ভগবতী 
আধারস্বাধিষ্ঠানয়োঃ সেব্যেতি মহাভৈরবী সময়াপদেন * উচ্যত ইতি । 

অত্রেদমন্থুসন্ধেয়ম্-_আফ্লারচক্রং ত্রিকোণম্। আধারে বিন্দুঃ তিষ্ঠতীতি চ 
তাবৎ প্রসিদ্ধম। অত্র কৌলমতে ত্রিকোণমেব বিন্ৃস্থানম্। স এব বিন্দুঃ তত্র 
আরাধ্যঃ। অতএব কৌলাঃ ভ্রিকোণে বিন্দুং নিত্যং সমর্চযস্তি। তৎ ভ্রিকোণং 

দ্বিবিধং। শ্রীচক্রান্তগগত-নবযোনিমধ্যবপ্তিনী যোনিঃ, সুন্দর্যাঃ তরুণ্যাঃ প্রত্যক্ষযোনিশ্চ । 

শীচক্রস্থিতনবযোনিমধযগতযোনিং ভূর্জহেমপ্টবন্ত্রপীঠাদৌ লিখিতাং পূর্বকৌলাঃ 
পৃজয়স্তি। তরুণ্যাঃ প্রত্যক্ষযোনিম্ উত্তরকৌলাঃ পূজয়স্তি। উভয়ং যোনিম্য়ং 
বাহুমেব, ন আস্তরম্। অতঃ তেষাং আধারচক্রমেব পুজ্যম্। তত্রস্থিতা কুও- 

লিনী শক্তিঃ কৌলিনী ইত্যুচাতে। সৈব উপান্তা ত্রিকোণপুজকানাম্ ইতি 
রহম্তম্। এষা কুগুলিনী শক্তিঃ বিন্দুরূপিণী নিদ্রাণৈব সংপৃজ্যা, তত্তাঃ সদা 

নিদ্রাণম্বাভাব্যাৎ। সা! পূজা! তামিআ। । কুগুলিনীপ্রবোধো! যদ। স্তাৎ, ততক্ষণমেব 

মুক্তিঃ কৌলানাম্। অতএব ক্ষণমুক্তাঃ কৌল! ইতি ব্যবহার । 1 তত্র সুরা- 
মাংসমধুমতন্তাদিদ্রব্যেঃ সমারাধনং বামাচারপ্রবৃত্যা প্রত্যক্ষত্রিকোণে বিন্দুস্থানং 
মন্মথচ্ত্রং কৃত্বা সংপুজয়ন্তি। অধোমুখং ব্রিকোণং অধোমুখমেব ছত্রং গুঁজয়স্তি। 
দিগস্বরক্ষপণকাদয়স্ত স্ত্রিসং উত্তানাং কৃত্ব! উন্ধং ত্রিকোণং পূজয়স্তীতি রহগ্তম্। অত্র 
বু বক্তব্যমন্ত্ি তন্তু অবৈদিকমার্ত্বাৎ ম্মরণার্মপি ন ভবতি। তথাংপি 

ক পদ্দেশেন ইতি চ পাঠঃ। 
শ *তপ্মাৎ কৌলানাং ত্রিকোণে আনন্দভৈরবো। সংপৃজ্যো। । সাধকানাং ভাভ্যাং 

তাদ্গাত্ম্যেনাবস্থানম্। অতএব কৌলাঃ বিনুপূজাবসরে ভৈরবাকারং দিগম্বরত্বমা্িত্য 
সমর্চয়্তি স্্রীপুরুযাঃ” ইতি অধিকঃ পাঠঃ কেধুচিৎ কোশেষু। 

৯ম---৪৭ 



৩৭০ শঙ্করাচার্য্য-গ্রন্থমালা 

দিওমাত্রং নিষেধ্যত্বেন সময়মতমার্নপ্রদর্শনোপযোগিতয়া উক্তমিতি অলং 

বিস্তরেণ। 

অথ সময়িমতং নিরূপ্যতে- ত্রিকোণাদিষট চক্রং আধারাদিষট চক্রাত্মনা 

পরিণতমিতি প্রাগেব প্রতিপাদিতম্। তত্র শ্রীচক্রে ত্রিকোণং বৈন্দবস্থানমিতি 

তাবৎ স্ুপ্রসিদ্ধমূ। তত্র ত্রিকোণত্রয়েণ অষ্টকোণনির্্াণে ত্রিকোণাদে বিন্দুস্থানং 

ভবতি। তচ্চ চতুক্ষোণমেব। তত সহশ্রকমলান্তর্গতং চন্রমগ্ুলমিতি ূর্ববমেব 

বধ! প্রপঞ্চিতম্। এতৎ চতুক্ষোণমধ্যং বৈন্দবস্থানং দুধ সিন্ধুঃ* ৭সরঘা” 

ইতি বছধ! প্রপঞ্চিতং পূর্বমেব। এতৎ চতুক্ষকোণমধ্যং বিনবৃস্থানমিতি বাহপুজ! 

তশীত্রিকোণপূজ। চ দূরত এব নিরস্তেতি ধোয়ম্। অতএব সমগ্রিনাং সহজ- 

কমলে সময়ায়াঃ সময়ন্ত চ শন্তোঃ পুজা | সময় লাম-_শল্ভুনা* সাম্যং পঞ্চবিধং 

যাতীতি সময় । সময়ত্বং শস্তোরপি-_-পঞ্চবিধং দাম্যং দেব্যা লহ যাঁতীতি। 

অতঃ উভয়োঃ সমপ্রীধান্তেনৈৰ সাম্যং বিজ্ঞেযম্, পঞ্চবিসাম্যং তু-_অধিষ্ঠানসাম্যং, 

অবস্থানসাম্যং অনুষ্ঠানসাম্যং, রূপসাম্যং, নামসাম্যং চেতি পঞ্চবিধং সম- * 

প্রধীনয্োরেব শিবয়োঃ। যথা-_“তবাধারে* ইতি অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্, উভয়োঃ 

আধারচক্রন্ত অধিষ্ঠানরূপত্বাৎ। অনুষ্ঠানসাম্যং “জনক জননীমজ্জগদিদম্” 

ইত্যনেন প্রতিপাদিতম্, উৎপাদলক্রিয়ায়াং উভয়োঃ ব্যাপ্রির়মাণত্বাৎ । অবস্থা- 

সামাং লান্ততাগুবশববাভ্যাং প্রতিপাঁদিতম্। লাহ্যতাগবয়োঃ নৃত্যবূপেণ একত্বম্ 

উদ্তং প্রাকৃ। রূপসাম্যং তু আরুণ্যম্ উভয়োঃ তন্্রীস্তরসিদ্বম-- 

জপাকুন্ুমসঙ্কাশৌ। মদরঘূর্ণিতলোচনৌ । 

জগতঃ পিতরৌ বন্দে ভৈরবীতৈরবাত্মকৌ ॥ 

ইতি। যছ-নবাত্বানমিতি রূপদাম্যং নামপাম্যং চ প্রতিপাদিতমিতি 

ধ্যেয়ম। এবমেব ইচ্করত্রাপি উহ্থম্। যথা--পতটিত্বস্তম* ইত্যাদৌ তটিত্বান্ 

তিতবতী ইতি নামন্বপসাম্যে । বস্ধপি স্থিরসৌদামিনীরপায়াঃ তটিজপত্বাৎ তথ 

নাস্তি, তথাহপি সৌদািন্তাঃ স্থিরত্বমেব সর্বদা তটিদ্যুক্তত্বমিতি তটিত্বতীতি উত্তিঃ 

যুক্ত! ইতি অন্ুন্ধেরম্। মণিপুবস্থানম্ অধিষ্ঠানমিতি “মপিপুরৈকশরণম্চ ইত্যানেন 

অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্। “স্ফুরপ্লানারত্বাভরণপরিণফেন্্রন্যম* ইত্যনেন পব্যস্তম্” 

ইত্যনেন চ প্রাবৃষেণ্যত্বাবস্থাসাম্যং প্রতিপাদিতম্। “তব স্বাধিষ্ঠানে” ইত্যাদি 

ক্পোকে "ন্থা ধিষ্ঠানে” ইত্যনেন অধিষ্ঠানসাম্যম্ উত্তম্। "মহতীম্* ইত্যনেন মহা" 

সংবর্তাত্বকপ্পপনামসাঙ্যে প্রতিপাদিতে। স্থাধিষ্ঠানগতাগ্নিসংশ্রয়ণং অবস্থানসাম্যম্। 

« প্সময়ক়্োঃ প্রধানয়ো:* ইতি চ পাঠ: । 
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লোৌকান্ দহতীতি অনুষ্ঠানসাম্যং প্রতিপাদিতম্। অনাহতচক্রে অনাহতম্ 
অধিষ্ঠানমিতি অধিষ্ঠানসাম্যমুক্তম্। হুতভু্ণিকারূপতয়৷ রূপসাম্যং নামসাম্যং 

চ। নিবাতদীপত্বোক্ক্য। অবস্থানসাম্যম্। বাঁযুতবোৎপাদকত্বম্ অনুষ্ঠানসাম্যমিভি 
রহ্তমূ। বিশুদ্ধিচক্রম্ অধিষ্ঠানমিতি অধিষ্ঠানসাম্যম্ উক্তম্। *প্ফটিকবিশদম্* 
ইত্যনেন র্ূপসামাম্ উত্তম্। ৭ব্যোমজনকম্* ইত্যনেন অনুষ্ঠানসাম্যম্ উক্তম্। 
“শিবং সেবে* ইত্যনেন নামসাম্যম্। «শশিকিরণদারপ্যসরণে:” ইত্যনেন অবস্থান- 
সাম্যমিতি। ্তবাজ্ঞাচক্রস্থং* ইত্যনেন অধিষ্ঠানসামামুক্তমূ। “তপনশশিকোটি- 
হ্যাতিধরম্* ইত্যনেন বূপসাম্যমুক্তম্। পরং শ্ৃম্ ইত্যনেন নামসীমাযুক্তম্। . 
প্যমারাধ্যন্ ভক্তা!” ইত্যনেন অবস্থানসাম্যমুক্তম্। মুক্তিপ্রদত্মনুষ্ঠানসাম্যমিতি 
সাম্যপঞ্চকং বিজেয়ম্। এতৎ অতিরহত্তং শিষ্যানুজিদবক্ষয়া প্রকাশিতম্। 

অতঃ সময়পূজকাঃ সময়িনঃ। তেষাং যট্চক্রপুজা ন নিয়তা, অপি ভু 
সহ্বকমল এব পৃজা। সহস্রকমলপজ! নাম সহশ্রকমলন্ত বৈনবস্থানত্বেন তন্মধা- 
গতচন্জ্রমণগ্ুলহ্য চতুরত্রাত্মনাঃ তম্মধ্যবিন্দোঃ পঞ্চবিংশতিতবাতীতষড় বিংশাত্মক- 
শিবশক্তিমেলনরূপসাদাখ্যাত্বনা অনুসন্ধানম। অতএব সময়িমতে বাহ্থারাধনং 

দুরত এব নিরস্তম্। যোড়শোপচাররূপপুজাঙ্গকলাপশ্চ ততোইপি দূরত এব। 

তথাহি-_-আধারাদিষট্চক্রাণাং ভ্রিকোণাদিষট্চক্রতেন তাদাত্যম্, বিদ্দৃস্থানস্ত 
চতুরতন্ত মত্রকমলত্বেন তাদাত্বযম্, বিন্দুশিবয়োস্তাদাত্ম্যম--এবং দেহ * শিবয়ো- 
স্তাদাত্মামিতি তাদাত্মাত্রয়ম্। চত্রমন্ত্রয়োঃ প্রক্যং পূর্বমেবোক্তমিতিঃ তেন সহ 
চতুর্ধ! গ্রীক্যং সময়িনাং সময়ারাধন- 1 মিতি মহত রহস্যম্। 

অত্র কিঞ্চিৎ উচ্যতে-_সময়িনাং চতুধিধৈক্যানুসন্ধানমেব ভগবত্যাঃ সমারাধ- 
নমিত্যেতৎ দর্বসন্মতম্। কেচিত্, যোঢ়। এঁক্যমাহুঃ। যথাযনাদবিক্মুকলাতীতং 
ভাগবতং তত্বমিতি সর্বাগমরহস্তম্। নাঃ পরাপশুর্ী-মধ্ামা-বৈখরী-রপেণ 

চতুবিধঃ ইতি প্রাগেবোক্তম্। পর! ত্রিকো পাত্বিকা, পত্তস্তী অষ্টকোণচক্ররূপিণী, 
মধ্যম দ্বিদশীরন্ূপিণী, 1 বৈথরী চতুর্দশীররূপিণী।  শিবচক্রাণাম্ অভ্ৈব অন্তর্ভাবঃ 
প্রতিপাদদিত ইতি চতুশ্চক্রা্বকং ্রীচক্রং নাদশববাচ্যম্। বিদ্দুর্নাম-_যট্চক্রাণি মূলা- 
ধারম্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহতবিশ্তদধযাজ্ঞাত্মকানি বিপুশববাচ্যানি পূর্বমেব উক্তানি। 
কলাঃ পঞ্চাশ, ঝষ্টত্তরত্রিশতসংখ্যাক। বা। এবং নাদবিন্দুকলাতীত। 
ভগবতীতি। সহম্রকমলং বিন্বতীতং বৈন্বস্থানাত্মকং নুধামিম্বপরপর্ধ্যায়ং 

রা 
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সরঘাশব্ববাচ্যম্। নাদাতীততত্বং তু ত্রিপুররনুনদধ্যাদিশবাভিধেয়-“দর্শা দৃষ্টা 
দর্শতা” ইত্যান্ভপরপধ্যায়-_-“ক এ ঈ ল হ্ীম্” ইত্যাদিমন্ত্রর্ণনীমক-পণশব্র্ণাত্বক- 

ষ্টযত্তরব্রিশতসংখ্যাপরিগণিতমহাঁকা লাত্বক-পঞ্চদশকলাতীতা৷ সাদাখ্য। শ্রীবিস্তা" 
পরপর্্যায়৷ চিৎকলাশব্দবাচ্যা ব্রহ্ষবিদ্ভাপরপর্ধ্যায়। ভগবতীতি নাদবিন্দুকলাতীতং 
ভাগবতং তত্বমিতি ততবিদ্রহস্তম্। অত্র নাদবিন্দুকলানাং পরম্পরৈক্যান্ুসন্ধানং 
ঘোঢ়া ভবতীতি যোঢ়া প্রীক্যমাহঃ। এবং ভগবতীং ষড়বিধৈক্যেন সম্ভাব্য 

পুজয়িত্বা৷ সাদাখ্যায়াং বিলীনো ভবতি। তদনস্তরং ষড়বিধৈক্যানুসন্ধানমহিমা 
গুরুকটাহ্দংজাতমহাবেধমহিয়া! চ ভগবতী ঝটিতি মৃলাধারস্বাধিষ্ঠানাত্মক চক্রয়ং 

তিত্বা মণিপুরে প্রত্যঙ্ষং প্রতিভাতি। মহাবেধপ্রকারঃ_পূর্ববম্ অভ্যাসদশায়াং 

গুর্ধেকপরতন্ত্রহাবিগ্ভাং গুরুমুখাদেব স্বীকৃত্য খষিচ্ছন্দোদেবতী পূর্ব্বকং মূলসন্স্ত 
শুফজপং গুরূপদিষ্টমার্গেণ কুর্বধন আশ্বযুজশুব্লূপক্ষে মহানবমীশব্বাভিধেয়াষটম্যাং 

নিশীথসময়ে খুরোঃ পাদোপসংগ্রহণং কর্তব্যম্। তন্মহিয়া গুরোঃ তদানীং কর্তব্য- 

হস্তমন্তকসংযোগ--পূর্ণমস্ত্রোপদেশ--যট্চক্র পুজীপ্রকারোপদেশ-বড়.বিখৈক্যানুসন্ধানো- 
পদেশবশাৎ মহাবেধঃ শৈবঃ সাদাখ্যায়াঃ প্রকাশরূপো! জাতে ইতি গুরুরহম্তম্। 
এবং মহাবেধে জাতে ভগবতী মণিপুরে প্রত্যক্ষা ভবতি। সা সমারাধ্যা। অর্থ্য- 
পাস্চাদিভূষণপ্রতিপাদনপর্য্যস্তং পূজাকলাপং মণিপুরে নির্বরত্য অনাহতমন্দিরং ভগবতীং 
নীত্ব! ধূপাদিনৈবেগ্যহস্তপ্রক্ষালনান্তং কর্্মকলাপং তত্রৈব সমাপা বিশুদ্ধ ভগবতীং 

দিংহাসনাসীনাং সরথীভিঃ স'ল্লাপান্ সম্তভাষমাণাং শুদ্বস্ষটিকসদূশৈঃ মণিভিঃ 
পৃজয়েৎ। শুদ্ধন্ষটিকসদৃশমণয়ো ন মৌক্তিকাদয়ঃ, কিন্তু তদীয়-যোড়শদলগতযোড়শ- 
চন্দ্রকল! ইতি রহন্তম্। এবং সম্পূজ্য আজ্ঞাচক্রং নীত্বা দেবীং কামেশ্বরীং নীরাজন- 

বিধিভিঃ অনেকৈঃ সংগ্লীণয়েৎ। অতএব উক্ত কর্ণাবতংসন্ততৌ মদীয়ায়াম্ £- 
আজ্ঞাম্মক দ্বিদলপক্পগতে তদানীং 

বিদ্যপ্লিভে রবিশশিপ্রযতোৎকটাভে। 
গণ্ডস্থলপ্রতিফলংকরদীপজাল- 

কর্ণীবতংদকলিকে কমলায়তাঙ্গি ॥ 

ইতি। এবং আজ্ঞাচক্রে নীরাজনবিধিং কৃত্বা সংগ্লীণয়েৎ। তদনস্তরং 

ঝটিতি বিহ্যাল্লতেব সহম্রকমলম্ অনুপ্রবিষ্টা সুধান্ধৌ পঞ্চকল্পতরুচ্ছায়ায়াং মণিষ্বীপে 

সরঘামধ্যে সদাশিবেন সার্ধং বিহরমাণা বর্তীতে। তদা তিরঙ্করিণীং প্ররসার্ধ্য 
সমীপে মন্দিরে স্বর়ং নিবসেং। যাবৎ ভগবতী বিনির্গতা পুনঃ মুলাধারকুণ্ডং 
প্রবির্শতি তাবৎ পর্যযস্তং স্থাতব্যমিতি সময়মততবরহস্তম্। 
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অন্তর শঙ্করভগবৎপাদানাং চতুবিধৈক্যানুসন্ধানানস্তরং মণিপুরে প্রত্ঙ্ষায়াঃ 
ভগবত্যাঃ ম্বরূপং “ক্কণৎকাঞ্ধীদাম1” ইত্যাদিধ্যানপ্রতিপাদিতং চতুতূ'জং 

ধনুর্বাণপাশান্কুশযুক্তহস্তং তন্মতানুসারিণামপি তখৈব প্রাতিভাতি ভগবতী। 
অন্মাকং তু ফর্ডবিধৈক্যান্থসন্ধানানস্তরং মূলাধারছিকং ভিনত্বা মণিপুরে :প্রসন্া 

ভগবতী দশভূজ। ধনুর্ববাণপাশাসন্কুশবরদাভয়পুস্তকাক্ষমালাবীণাহত্তা | মন্সতৈক- 
দেশিনাং পাশান্ুশপুণ্ডে ক্ষচাপপু্পবাণজপমালিকাশুকাভয়বরকরা করদ্বয়বক্ষস্থল- 

স্থাপিতবীণা । উভয়মন্মাকং সম্মতমেব। কর্ণাবতংসম্তরতৌ। মদীয়ায়াম-_ 

ভবানি শ্রীহন্তৈর্হসি ফণিপাশং স্থণিমধো 
ধনুঃ পৌপু,ং পৌম্পং শরমথ জপত্রকৃ্শুকবরম্। 
*অথ ছাভ্যাং মুদ্রামভয়বরদানৈকরসিকে 
কণদ্বীণাং দ্বাভ্যামুরসি চ করাভ্যাং চ বিভৃষে ॥ 

সমরিনাং প্রত্যক্ষং পক্বিদৃশ্তমান! আস্তে ভগবতী। সময়িনাং সহত্রকমলপর্য্যস্তং 
আস্তরপুজা কর্তব্যা। সহশ্রকমলে তু তিরস্করিণীপ্রসারণপধ্যন্তং দর্শনমেব সমারাধ 

নম্। যহুক্তং নুভগোদয়ে__ 

সুর্যমগুলমধ্যস্থাং দেবীং ভ্রিপুরস্থন্দরীম্ । 

পাপাঙ্কুশধনুর্বাণহস্তাং ধ্যায়েৎ সুসাধকঃ ॥ 

ত্রলোক)ং মোহয়েদাণ্ড বর * নারীগণৈধু'তম্ ॥ ইতি। 
চচ্চান্তোব্রেহপি কালিদাসকৃতে-_ 

যে চিন্তযস্ত্যরুণমণ্ডলমধ্যবস্তি 
রূপং তবান্ব নবযাবকপক্করম্যম্1 | 

তেষাং সদৈব কুস্তুমাযুধবাণভিন্ন- 

বক্ষঃস্থলা মৃগদূশো বশগা! ভবস্তি ॥ 

ইতি। অত্র সময়িনাং বাহপুজানিষেধাৎ হুর্য্যমগুলগতদ্খেন পুজনং নিষিত্ধ- 

মিত্যাহুঃ | 

তর, ব্রহ্মাগুস্থিতপিগাও স্থিতচন্ত্রসূর্যযয়োঃ ওঁক্যাৎ হৃ্যস্ত চন্রকলামৃতনিধ্যন্দ- 

বশাৎ উজ্জীবনাৎ। যতঃ *অপাং রসমুদয়ং সন্* £ ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রতিপাদিতমিতি 

প্রাক প্রতিপাদিতম্। অতঃ চন্দ্রকলাবিস্ভায়াঃ সুধ্যসম্পর্কাৎ তেজস্তিরোধানং 

স্তার্দিতি কেচন সঙ্গিরস্তে। তদপি অপাস্তং বেদিতব্যম্। অতএব পিগাগু- 
বরঙ্মাগচন্জ্রয়োরৈক্যাৎ চক্্রমগুলাস্তর্গতত্বেন চন্্রকলাবিস্তায়াঃ পুজনং যুজ্যতে । বস্তু ঞ. 

০০০ 

* “শত” ইতাপি পাঠ। 1 “শোণম্ ইতাপি পাঠঃ। 1 তৈ, আঃ ১২ৎ। 
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পুর্ববোক্তং চন্্বিষ্বগতত্বেন দেব্যাঃ পৃজননিষেধবচনং, তত্ত, আস্তরচন্ত্রস্ত আল্তাচক্রো- 
পরিস্থিতস্ত সহশ্রকমলাস্তগ্রতচন্্কলামৃতনিষ্যুন্দৈঃ উজ্জীবনমিতি তত্র তন্তাঃ পুজা- 
নির্বন্ধে। নাস্তি, অতএব পিপ্তাগররন্ষাওচন্ত্রয়োরৈক্যাৎ র্ধাগুস্থিতচন্ত্রমওলেহপি 
পুজানির্বন্ধো। নান্তীত্যেবংপরম্। 

এবং হৃদয়কমলে এব সমারাধিতা ভগবতী শুঁহিকানি ফলানি সর্বাণি দদাতি। 

যদ বশিল্তাদিযুক্ ধ্যাতা, সারম্বতং দদাতি। যাবকরসাপ্লুতা৷ ধ্যাত বীকরখং 
দাতি। “মুখং বিনদুং কত্বা * ইত্যাদিনা ধ্যাতা তাদ্বপং ফলং দদাতি। হৃদয়- 
কমল এন হোমাদিকং তর্পণাদিকং কাধ্যম্ রহিকফলসাধনমিতি "ল্মরং যোনিং 
লক্্মীম্”1 ইত্যাদি শ্লোকব্যাখ্যানাবসরে নিপুণতরমুপপাদিতম্। অতঃ দমিনাম্ 
এঁহিকামুদ্মিকফলদাধনোপায়; আস্তরপুজেতি সময়মততবম্। 

অত্র ভগবৎপাদৈঃ আধারকমলাদিক্রমং বিহায় আজ্তাচক্রাদিক্রমেণ অবরোহ- 
ক্রমেণ পূজাপ্রকারঃ কথিতঃ। অয়মাশয়ঃ-_“আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ | আকাশা- 
দ্বাযুঃ। বায়োরপ্রিঃ | অগ্নেরাপঃ। অস্ত্যঃ পৃথিবী ।* $ ইতি শ্রোতক্রমমবলম্থ্য অবরোহু- 
ক্রম উত্তঃ। অতএব স্বাধিষ্ঠানানস্তরভাবিনঃ মণিপুরম্ত তদধঃপ্রদেশে নিরূপণং 
যুজ্যতে। আধারম্বাধিষ্ঠানানস্তরং মণিপুরকাবস্থানমিতি সর্বযোগশান্ত্সিদ্ধম্। 
তদপি সংবর্তান্লিদপ্ন্ত জগত: উজ্জীবনানস্তরম্ উৎপত্তিং বক্ত,মিত্যবগন্তব্যম্। 
এতচ্চ শুকসংহিতায়াং “শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি* ইত্যারভ্য একনবতিক্লোকৈঃ 
ভীচক্রন্ত যট্চক্রাণি প্রস্তত্য “ইদানীং সংপ্রবক্ষ্যামি* ইত্যারভ্য সার্ধশত্যা প্লোকৈঃ 
সপ্রপঞ্চং প্রতিপাদিতম্। তৎ তত এবাবধার্ধ্যম্ । 

ন চ “উর্ধমূলমবাক্ছাখম্। বৃক্ষং যে বেদ সংপ্রতি |» & ইতি শ্রুতেঃ দেহরূপ- 
বৃক্ষন্ত শির এব মৃলং) করচরণাঘ্ভবয়বাঃ শাখাঃ, অতশ্চ ষটুকমলানাং কদলী- 

কুন্ুমোপমানানাং অঙ্থামুখানাং অবরোহক্রমেণ কমলান্যুক্তানীতি তত্র পুজা 

স্থকরেতি তদানুগুণ্যেন ভগবৎপাঁদৈরুক্তমিতি বাচ্যম্ ১ তাদাত্মযধ্যানব্যতিরেকেণ 

পৃজায়াঃ অসম্ভবাৎ। সম্ভবে বা! ্রীচক্রগতত্রিকোণাদিষট্চক্রাণীম অধোষুখন্া- 
ভাবাৎ। 

মূলাধারস্থিতামেৰ দেবীং স্ুপ্তাং প্রবোধয়েৎ। 

ইতি তত্রৈব প্রবোধনিয়মাত, মূলাধারাদিক্রমেণৈব পৃজ! সময়িনাং কৌলাদীনাং 
চ কার্দ্যেতি পরমগুরুমুখাদেব অবগতং রহস্তমূ। বামকেশ্বরতন্ত্রে আত্মপূজান্নাং 

বিশেষ উত্ত:-- 22 

*১৩ল্লোকঃ। 1 ৩৩ শ্পোকঃ। 4 তৈ উঃ ২১ 6 তৈ; আ ১1১১ 
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পাশান্কুশৌ। তদীয়ৌ তু রাগঘ্েষাত্ম্বকৌ স্থৃতৌ । 

শবাম্পর্শাদয়ো বাণাঃ মনস্তন্তাতবন্ধনুঃ ॥ 

করণেক্ছ্রিয়চক্তস্থাং দেবীং সংবিৎস্বরূপিণীম্। - 

বিশ্বাহঙ্কারপুষ্পেণ পৃজয়েৎ সর্বসিদ্ধিতাক্ ॥ 

ইতি। ইয়ম্ উপাসনা । অন্র বিধিঃ ক্রিয়াজ্মকে। নাদরণীয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ 

লঙ্ষীপ্বল্-র্ুতটীম্ষণল্ল সর্ম্পানুাদ ।-_হে ভগবতি ! সূলাধার- 
চক্রকন্পনিত আপনার শ্রীচক্রাংশে বুঝিতেছি, লান্ততৎপরা সময়! অর্থাৎ আনন্দ- 

ভৈরবীসহ ঙ্গারাদি নবরসে বিচিত্র তাওবের অভিনেত| নববহাতম। (বন্ধ পূর্বে 
কথিত হইয়াছে) আনন্দতৈরব বর্তমান। তাহার! সংবর্তানল ( প্রলয্ানল )- দগ্ধ 
লোকের উৎপত্তির জন্ত কৃপাপূর্বক মিলিত হওয়াতে এই জগৎ জনক-জননী- 

যুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। 
ব্রিপুরন্ন্দরী প্রীবিস্। ইত্যাদি নাম আগমশান্ত্রে প্রসিদ্ধ, তাহার উপাসনা 

বিষক্বে টীকাকার লক্ষমীধরের উপদেশ-বাক্যের অর্থ এই স্থলে জ্ঞাপন করিতেছি । 
এই উপাসনা বৈদিক ও অবৈদিক দ্বিবিধ,_বৈদিক উপাসনা সগয়াচারীরা 

করিয়া! থাকেন। পূর্বকৌল ও উত্তর-কৌলেরা অবৈদিক উপাসন! করেন। 
দ্বিবধ কৌনই ভ্রিকোণকে বিদুস্থান বলেন, আধারচক্র ত্রিকোণ) খঁ ভ্রিকোণই 
বি্ুস্থান, বিন্দুই আরাধ্য । কৌলগণ নিত্যই ত্রিকোণ বিন্দুর অর্চনা! করেন। 

ত্রিকোণ দ্বিবিধ ;_্রীচক্রস্থ নবযোনিমধ্যস্থানবর্তী যোনি এবং তরুণীর সাক্ষাৎ 
বযাঙ্গ। ভূর্জপত্র-নুবর্ণপক্টাদিতে অন্কিত শ্রীচক্রের মধ্যস্থিত ত্রিকোণ পূর্ববকোলগণ 
পুজা করেন। উত্তর-কৌলগণ প্রত্যক্ষ বরাঙ্গেই পূজ! করেন। এই উভয় পূজাই 
বাহ,_এই প্রকার সাধকের ত্রিকোণ মুলাধার চক্রই অন্তর্যাগে আশ্রয়নীয়। 
তথায় অবস্থিত কুগলিনী শক্তির নাম কৌলিনী । এই শক্তি বিদুরূপিলীঃ সদ। 
নিত্রিতা থাকেন, _উপাসনা-বলে-__ইহার জাগরণ হইলেই তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাত 
হয়। এই উপাসনা কিঞ্চিং পরিবর্তিতাকারে দিগন্বর ও বৌদ্ধসন্ন্যাপীর মধ্যেও 
গ্রচলিত আছে। কৌলমতে সুরা-মাংসাদি উপচারও প্রচলিত। 

এইরূপ উপাসনা তামিন্র উপাসন।, অতএৰ উপাদেয় লহে। 

সময়াচারীর মত প্রন্নপ নহে। ত্াহাদিগের আস্তর পুঁজ! বা! মানস উপাসনাই 
আছে, বাহ আধার ব। বান্থ পৃজ। একেবারেই নাই। প্রীচক্রই মূলাধারাদি সাধক- 

দেহস্ক হট্চক্ররূপে পরিণত, ইহা! তাহাদিগের মত। তাহাদিগের মানসপুজার 
আধার, শিরস্থ সহশ্রদলকমলাস্তর্গত চন্ত্রমগুলের মধ্যস্থান, তাহার নাম নুধামিন্ধুঃ 
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বেদে তাহার নাম সরঘা। সমদ্াচারিগণ--সময়। নায়ী আনন্দতৈরবী শক্তি ও 
সময়নামা আনন্দভৈরৰ শিবের মানসপুজ। সহস্রদলকমলে করিয়া থাকেন। সময়! 
ও সময়শবের বুৎপত্তি “দমং সাম্যং যাঁতি”_সমশবের অর্থ-_সামা, যার অর্থ 

প্রাপ্ত হয়েন। শিবের সাম্য-প্রাপ্ত শক্তি “সময়, শক্তির সার্ম-প্রাপ্ত শিব “সময়” | 

সাম্য পাঁচ প্রকার ;-(১) অধিষ্ঠান-দাম, (২) অবস্থা-দাম্য, (৩) অনুষ্ঠান সাম্য, (৪) 

রূপ-দাম্য () নামসাম্য ) যথা, 'তবাধারে” ইহা! দ্বারা অধিষ্ঠান-সাম্য প্রদশিত, (২) 

লাস্ত ও তাগুব উভয়ই নৃত্য, অতএব তন্থার৷ অবস্থা-সাম্য, (৩) “জনক- 

জননীম৮-ইছার দ্বার উভয়েরই উৎপাদনক্রিয়া। গ্রদশিত হওয়ায় অনুষ্ঠান-সাম্য 

এবং (81৫) “নবাত্বানং ইহার দ্বারা রূপ-সাম্য ও নামসাম্য কথিত হইয়াছে। 

শিবের নবব্যহ কথনের প্রনঙ্গেই নবশক্তিতব লক্ষমীধর পূর্বেই বলিয়াছেন, 

ম্সান্থ্বাদে আমি তথায় কেবল নববাহের কথ! বলিয়াছিঃ এখানে নবশক্তির 
কথ! বিবৃত করিতেছি--বামা। জোষ্ঠা, রৌদ্রী, অস্বিকা। ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া, 

শাস্তি ও পরা এই নবশক্তি। পরা! মূলপ্রক্কৃতি মত, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা ॥ 

পশ্স্তী--বামাদি অষ্টশক্তি মিলিত এই কাধ্য ও কারণশক্তি; মধ্যম! নামে 

গ্রসি্ধ। মধ্যম! ছিবিধ )-হৃঙ্জা! ও স্ুলা-_হুক্্। নাদমমী এবং স্ৃলা বর্গময়ী। নব 

বর্গের সুঙ্ষাবস্থা নব নাদ। নব বর্গ যথ! (অ--ক--চ-ট--ত--প--ব-- 

শ-.ক্ষ) অবর্গ- স্বরবর্ণ, কবর্গ-হইতে শবর্গের ব্যাখ্যা পুর্ববপ্রদত্ত, নবম 

বর্গক্ষ। নব নাদ হইতেই নববর্গের উৎপত্তি । 

কানবহ ক্রিয়শক্তির অন্তর্গত, জ্ঞানব্হ জ্ঞানশক্কির অন্তর্গত, চিত- 

বৃহ ইচ্ছাশক্তির অন্তত) জীবব্যহ শাস্তিশক্তির এবং অন্ত পঞ্চব্যহ পঞ্চলক্জির 
অন্তর্গত।-পরাশক্তিমধ্যে জীবব্যুহ ব্যতীত সকলেরই সংগ্রহ হইতে পারে। 

পক্ষান্তরে, নাদবাহমধ্য নবশক্জির সংগ্রহ হইতে পারে। সুতরাং নাম ও 
রূপের সাম্য থাকিল। অচ্যুতাননের ধৃত পাঠে, “নবাত্বানং' নাই, তবাত্বানং 

-তাহাতেও নাদদাম্য হয়, *আত্মানং শিবম্* এই অর্থে শিব-শিবা 
নাম হইতে পারে, এই শিবশিবার রূপসামা “জনক-জননীমৎ এই অংশ 

বার শ্মারিত শান্তাত্তর হইতে গ্রাহ্, তাহাতে দেখা যাঁয়, উভয়েরই অরুণ বর্ণ। 
পচক্রের প্রত্যেক বিভাগেই যে এই “সময় সময়” আছেন, তাহা পরবর্তী পাচট 
লোকের স্বারা প্রমাণিত হইবে। বট্চক্রকে শ্রীচক্ররূপে চিন্তা পূর্বক এই 
থে লময়-সময়ার উপাসনা, তাহ! সময়াচারীর নিয়মিত কা্ধ্য নহে (প্রাথমিক 
কার্য ) নহজদলকমলমধ্যস্থ নিত্য চন্ত্র-মগুল-মধ্য-বিদ্দুর যে শিব-শক্তি 'সন্মেধন 
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রূপে অনুসন্ধান, তাহাই সময়াচারীর শ্রবিস্তা-পৃজা। লক্্মীধর আজ্ঞাচক্র হইতে 
' অবরোহক্রমে সময়াচারীর প্রাথমিক কাধ্য যে উপাসনার উল্লেখ করিয়াছেন, 
অচ্যুতানন্দের অন্তরূপে বাখ্যান ও আরোহণক্রমে উপদিষ্ট হওয়ার সেই নকল 
শ্লোক ক্রমবিপর্ধ্যাসে" বিন্যস্ত হইয়াছে, পাদটীকায় দৃষ্টি রাখিয়! তাহার স্বরূপ 
অবধারণীয়, ইহ! ম্মরণার্থ পুনরায় বলিলাম। 

অন্যন্ত তত্বকথ! সংস্কৃত টীক। হইতে জ্ঞাতব্য ॥ ৩৬ ॥ 

রুত-টীক্ষা।-_বড়.ভিঃ শ্লোকৈঃ শ্রীমত্যাঃ যটটচক্রস্থিতয়া 
ষণু্ত্যা স্থিতিং বর্ণগিষ্যন্ ব্রহ্মাণং স্তবন্নাহ তব ইতি । হে জনক জননি! ছুহে পিতৃ- 
মাতৃম্বরূপে ! মূলে আধারে মুলীধারচক্রে তব সময়য়া কলয়! অর্থাদ্বাগীশ্বর্য্যা সহ 
তবাজ্মানং শিবম্ অর্থাৎ ব্রহ্গাভিখ্যম্ অহং বন্দে। সময়য়! কিসৃতয়া? লাস্তপরয়! নৃত্য- 
রসিকয়! | আত্মানং কিন্ভৃতম্? নবরসমহাতাগুবনটং শৃঙ্গারাদয়ো৷ রসাঃ শাস্তিপর্যস্ত! 

ত্র এবন্ুতে মহতি নৃত্যে নং নৃত্যরসিক মিত্যর্থঃ | মন্তে ইতি কুত্রাপি পাঠঃ। তব 
আত্মানং নবরসমহাতাগুবনটং মন্তে ইত্ার্থঃ। “ভাবাতআ্মানমিতি কচিৎ পাঠঃ। 
ভাবয়তীতি ভাবে! ব্রহ্মা” ইতা্ং পাঠঃ প্রামাদিকঃ ছন্দোভঙ্গাৎ। তদাত্মকং শঙ্তুং 

বন্দে ইত্যর্থঃ | এতাত্যামুভাভ্যাং ব্রহ্ম বাগীশ্বরীভ্যাম্ ঈমৎ লক্ষমীমৎ সর্বং জগৎ জজ্ঞে। 
কিম্তৃতাভ্যাম্? দয়য়৷ অন্টোস্ঠসহায়াভ্যাম্ এতেনানয়োর্জগৎকর্তৃত্ং সচিতম্ ॥ ৩৬ ॥ 

অসন্যু্বাঙ্গ ।-হে মাতঃ! তুমি পিতৃমাতৃস্বরূপ | মূলাধারচক্রে তোমার 

কলা অর্থাৎ অংশম্বরূপা সাবিত্রী-শক্তির সহিত যে ব্রঙ্গা নামে শিব আছেন, 
তাহাকে আমি নমস্কার করিতেছি । এই সাবিত্রী শূঙ্গার অবধি শীস্তি পর্য্যস্ত 

নবরসের অভিনয়ে সুদক্ষ নটন্বরূপ স্বীয় পতি ব্রহ্মার সহিত বহুবিধ হাবভাঁব- 
প্রদর্শন সহকারে অভিনয়পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন । এই ব্রহ্মা ও সাবিত্রী হ্ব শ্ব 
অভিলাষ-সাধনের উদ্দেশে পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়! খবিত্মাতৃভাবে পরিপূর্ণ 

শ্রীসম্পন্ন এই সমুদায় জগৎ স্থষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ৩৬॥ 

তব স্বাধিষ্ঠানে হুতবহমধিষ্ঠায় নিয়তং, 
তমীড়ে সংবর্তং জননি মহতীং তাঞ্চ সময়ামু। 

যদদালোকে লোকান্ দহুতি মহতি ক্রোধকলিলে, ণ 

গু দয়াদ্রণাভির্দগৃভিঃ শিশিরমুপচারং রচয়সি $ ॥ ৩৭ ॥ 
রী ।--তব ভবত্যাঃ স্বাধিষ্ঠানে স্বাধিষ্ঠানচক্রে হুতবছ 

ক নিরতম্গইতি ৭ দকলিতে' ইতি | পয়াত্র যা দৃষ্টি ইতি & নিন 

১ম--৪৮ 
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অগ্নিতত্বম্ অধিষ্ঠাপ্ন আশ্রিত্য নিয়তমূ অনবরতং তং প্রসিদ্ধমূ ঈড়ে স্তবে সংবর্তম 
সংবর্তনামকম্ অগ্নিং, জননি! হে মাতঃ ! মহতীং মহচ্ছব বাচ্যাং তাং সংবর্তীগ্নিরপা- 

মিত্যর্থঃ। সময়াম্। বদালোকে দর্শনে লোকান্ তৃরাদীন্ দুতি সতি মহুতি 

ক্রোধকলিতে দয়ার্জা কৃপাবিষ্টা দৃষ্টিঃ আলোকঃ শিশিরং শীতলং উপচারং রচয়তি। 
অত্রেখং পদযোজনা-_হে জননি ! তব স্বাধিষ্টীনে হুতবহুং সংবর্তমধিষ্ঠাপন নিরতং 

তম্ ঈড়ে, সময়াং তাং মহতীং চ ঈড়ে। মহুতি ক্রোধকলিতে বদালোকে লোকান্ 

দহুতি সতি য। দয়ার্জা দৃষ্টিঃ শিশিরযুপচারং রচয়তি লা! ত্বদীয়া স্থষ্টিরিতি শেষঃ। 
অন্রেদমনুসন্ধেয়ম্-ন্াধিষ্ঠানম্ অগ্রিতত্বোৎপত্তিস্থানম্। তত্র উৎপন্নম্ অগ্নিং 

ংবর্তাগিতয়া আরোপ তন্রেব মহাসংবর্তীগ্লিজালাকা রশক্তিরূপতয়া অবস্থিত। 
শক্তিঃ সংভাব্যা। ততঃ তয়োঃ আলোকেন জগন্তি দগ্ধানি । « তানি জগস্তি পুনঃ 
প্রসন্নায়াঃ ভগবত্যা এব কূপারসপুরিতা দৃষ্টিঃ মণিপুরচক্রপ্রতিপাদিত। শিশিরো- 
পচারং রচয়তীতি স্ততিমাত্রং, ন বস্তত ইতি ॥ ৩৭ ॥ 

লঙ্গছীর্থল্ররুত-টীক্কান্প 'ন্পীনুব্বীদ ।-হে জননি, স্বারিষ্ঠান- 
চক্র কল্পিত আপনার শ্রীচক্রাংশে, স্বাধিষ্টানোপন্ন অগ্রিকে কুদ্রাত্মক সংবর্তীনল রূপ 

চিন্তা করত স্তব করি এবং মহুতী সংবর্তানল জালাহুতিই সময়৷ অর্থাৎ মহাশক্তি 

তাহাকে স্তব করি। ক্রোধোদ্ীপ্ত সেই শক্তিমান ও শক্তির দর্শনে দহামান 

জগত্রয়, আপনাএই করণার্রৃষ্টিপ্রতাবে শীতলোপাচার প্রাপ্ত হয়। (এইবগ 

ভাবন৷ কত্তব্য )॥ ৩৭ ॥ 

(নন্দক্ুত-টীক্। ৫ কুভ্রাপা। সহ মহারুদ্ং স্তবশ্লাহ।--হে 
জননি। স্বাধিষ্ঠানে পূর্ববোক্তং তং সংবর্তনামানম্ ঈড়ে স্তৌমি। তাং মহৃতীং কলাং 

সময়ামপি ভ্তৌমি। জননীতি কচিৎ পাঠঃ। তং কিম্ভৃতম্্? হুতবহ্মধিষ্টায় 
অগ্নিরূপমাস্থার স্থিতম্। যন্ত রুদ্রস্ত ক্রোধকলিলে ক্রোধনংবদ্ধিতে অবলোকনে 

লোৌকান্ দহতি সতি দর্ার্জাভিদ গৃভিঃ শিশিরম্ উপচারং শৈত্যং রচয়সি। দর়ার্জা 

৷ দৃষ্টিং শিশিরমুপচারং রচয্তি ইতি প্রাঞ্চঃ। তত্র তব যা দয়ার্্া দ্ধ দৃষ্টি: সা 
শৈত্যম্ উপচারং রচয়তীত্যর্থঃ। এতেন বিশ্বং দহস্তং বাড়বানলং রুদ্র 
সমুদ্রক্পপেণ সমাবৃণোধষীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ 

তবন্ুত্াদ্চ ।--জননি ! যিনি শ্বাধিষ্ঠানচক্রে অগিরূপ ধারণ করিয়া 
অবস্থিত রৃহিদ্বাছেন, সেই কুদ্র ও রুদ্রশক্তি ভদ্রকালীকে স্তব করি। প্রলয়কালে 

এই রুদ্রের ক্রোধবিকপিত নয়ন যখন সমুপায় লোক দগ্ঝ করিতে প্রবৃত্ত হয়, 

তখন তুমি করুণার্জ-দৃষ্টিপাত দ্বার! এই সমুদার জগৎ নুণীতল করিয়! থাক ॥ ৩৭ ॥ 
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তড়ি(টি)তবস্তং শক্ত্যা তিমিরপরিপস্থিম্করণয়া» 
স্কুরম্নানারত্বাভরণপরিণদ্ধেন্দ্রধনুষমূ। 
তমঃ- & স্যামং মেঘং কমপি মণিপুরৈকশরণং, 
নিষেবে বর্ষস্তং হরিমিহিরতপ্তং ভ্রিভূবনম্ ॥ ৩৮ ॥ ণ' 

ললক্ষগীতলক্রুত-টীকা। ।-_তটত্বস্ত, তাঁটৎ সৌদামিনী সা অস্তান্তীতি 
তটিত্বান্ তং শক্তা! তটিজ্পয়া৷ তিমিরপরিপদ্থিস্কুরণয়! তিমিরম্ত মণিপুরগতন্ত-_ 
মণিপূরচক্রং তামিস্রলোক ইতি প্রাগুক্তং__তন্ত পরিপন্থি বিরোষ্ছি স্ফুরণং 

যন্তাঃ সা। অনেন স্থিরসৌদামিনীত্বং ভগবত্যাঃ সুচিতম্। ইদদমপি মেঘন্ত 
প্রাবৃণ্যত্বস্থচকং* বিশেষণম্। স্ফুরন্লানারত্বাভরণপরিণধেজজধনুষং স্ফুরস্তি চ 
তানি রত্বানি নানাবিধানি তৈঃ নির্িতানি আভরণানি তৃষণানি তৈঃ পরিণদ্ধং 

নিম্মিতম্ ইন্ত্রধন্ঃ যন্ত তম্ণ “ব। সংজ্ঞায়াম্চ ইতি নানড.। নানাবিধরত্বকান্তি- 

ংবলিতা স্থিরসৌদামিনী ইন্দ্রচাপন্রাস্তিং জনয়তীতি প্রাবৃষেণ্যত্বে হেত্স্তরম্। 

যথোক্তং সিদ্ধঘুটিকায়াম্-_ 

মণিপূরৈকবসতিঃ প্রাবৃষেণাঃ সদাশিবঃ। 
অন্ুদাত্মতয়া ভাতি স্থিরসৌদামিনী শিবা ॥ 

ইতি। তব ভবত্যাঃ শ্তামং শ্টামবর্ণণ মেঘং মেখাত্মন! অবস্থিতং পণুপতিং 

কমপি ইয়ত্তয়৷ নির্দেষ্টমশকাং মণিপুরৈকশরণং মণিপূরমেব একং শরণং গৃহং 
যস্ত তম্। মণিশব্দেন মণিধন্ুরুচ্যতে, মণিধনুঃম্বরূপত্বাং ভগবত্যাঃ, তয় 

পূর্য্যতে শরণং মণিপূরমিতি রহস্তম্। নিষেবে নিতরাং সেবে বর্যস্তং বৃষ্টিং কুর্বস্তং 

হরমিহিরতপ্তং হর এব মিহিরঃ কুর্ধ্যঃ মহাসংবর্তাগ্মিরিতি যাবৎ তেন তপ্ডং দগ্ধং 

জিভুবনম্। 
অত্রেথং পদযোজন1-ছে তগবতি ! তব মণিপুরৈকশরণং তিমিরপরিপান্থি 

স্কুরণয়। শক্তা! তণিত্বস্তং স্ফুরন্নানারত্বাভরণপরিণদ্েক্জধনষং শ্তামং হরমিহিরতণ্তং 
ব্রিভূবনং বর্যস্তং কমপি মেঘং নিষেবে। 

অভ্রেদমনুসন্ধেয়ম্--মণিপুরস্থানে জলতত্বম্ উৎপন্নমিতি প্রাক প্রতিপাদিতম্ 
ততপ্রকারঃ-হুর্য্াকিরণা এব অক্গিসস্তিম্নাঃ মেঘত্বমাপন্নাঃ পরিণমন্তি জলরূপেণেতি 

মণিপুরম্ত অনাহতত্থাধিষ্টানয়োম ধ্যে নিবেশঃ। অনাহতোপরিস্থিতনূর্ধযকিরণাঃ স্বাধিষ্ঠা-, 

নাগিন সংবলিতাঃ সম্তঃ মণিপুরং প্রবিষ্ঠ জবন্বমাপয়াঃ তেন জলেন স্বাধিষ্ঠানাপ্সিন। 

* তর ইতি ল পাঠ: ণ ৪০ইতি ল। মু) পু। 
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দগ্ধং জগৎ আল্লীবয়স্তীতি আগমরহম্যম্। অত্র “স্ফুরন্নানারত্বাভরণপরিণ্েন্্রধন্ুষম্* 
ইত্যনেন মৌর্বারহিতং ধন্থরিত্যাঃ আগমবিদঃ | তচ্চ শ্রায়তে অরুণোপনিষদি ঃ-_ 

তদিজ্্ধন্থুরিত্যজ্যম্। অন্রবর্ণেযু চক্ষতে। 
এতদেব শংযোবহিম্পতান্ত। এতক্রদ্রস্ত ধস্ু১,। * 

ইতি। অন্তার্থ-_কুদ্রন্ত মেঘাত্মকন্ত ধনু: অজাং জার মৌর্বা! রহিতমিতি। 
অবশিষ্টানি শ্রুতিস্থপদানি স্থতগোদয়ব্যাথ্যানে বাখ্যাতানি। এতৎসর্বং অরুণোপ- 

নিষদি “যোপাং পুষ্পম্্” + ইত্যন্্বাকে “্যোপাম্” ইত্যারভ্য “ইমে বৈ 

লোকা কপত্জ প্রতিষ্টিতাঃ” ইত্যনেন উদকাৎ চক্দ্রোপত্তিঃ সর্ধোৎপত্তিঃ অগ্জযুৎ- 
পত্তিশ্চ দিবমানাং নক্ষত্রাণাং চ উৎপত্তিঃ প্রতিপাদিতা । 

তদনস্তরং সম্মতিত্বেন খগপুযক্তা-_ 

তদেষাহ্ভূযুক্তা । অপা৷ রসমুদয*সন্ | 

সুর্যং শুক্র সমাভৃতম্। অপা! রসম্ত যে রসঃ | 

তং বে! গৃহামুাতম্ম্। 1 

ইতি। খচোহয়মর্থ-_-অপাং রসং চন্্রম্ উদ্যংসন্ যোগীস্বরাঃ প্রাপু,বিত্যর্থঃ | 
সুর্য্যং হুর্য্যে সুর্যযমগ্ডলে শুক্রম্ অমৃতং সমাভৃতং সম্যক আসমস্তাৎ পুরিতম্। 

চন্ত্রমগুলগলৎপীযুষধারাভিরেব সৃর্ধ্যস্ত নির্বাহ ইত্যর্থঃ। অপাং রসম্ত পুষ্পরূপন্ 
চক্জমসঃ যে! রসঃ বৈন্দবস্থানস্থিতঃ নিত্যকলাত্মকঃ তং নিত্যকলাজ্মকং রঙ্ং বঃ 

যুম্সংসকাশ।ৎ। উদকানাং প্রস্ততত্বাৎ বঝঃ ইতি উদকানাং আভিমুখ্যম্) মণিপুরে 
উদ্বকমুৎপন্নমিতি। তা আপঃ স্বাধিষ্ঠানাগ্লেঃ উৎপাদিকাঃ, আজ্ঞাচক্রস্থিতস্ত 

ন্্স্ত উৎপাদ্দিকাঃ, অনাহতচক্রোপরিস্থিতন্র্যাস্তাপি উৎপার্দিকাঃ। অত উক্ত 
*তং বে গৃহামুত্তমম্চ ইতি । তমূ উত্তমং চন্ত্রং সহম্রকমলস্থিতং » সকাশাৎ 

জানামীত্যর্থঃ। 

অশ্বিন্নেব অন্থুবাকে-- 

যোগদ, নাবং প্রতিষ্টিতাং বেদ। প্রত্যেব তিষ্ঠতি। | ইতি শ্র'তম্। 

অপ উদকতত্বাত্মকে মণিপুরে প্রতিষ্টিতাং নাবং শ্রীচক্রাত্মিকাম্। 

তথা চ শ্রত্যন্তরম্-. 

সুত্রামাণং পৃথিবীং স্ামনেহস' সুশর্মাণমদিত্তি 
সুপ্রণীতিম। দৈবীং নাব স্বরিভ্রামনাগসম- 

শ্রবস্তীম! রুহেম! স্বস্তয়ে ৷ & 

« তৈঃআঃ 3১৫ 1 তৈ; আঃ ১২২ 1তৈঃআঃ ১২২ &তেঃ সং ১11১১ 
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অস্তা খচোয়মর্থ;-্ষুঙ অভিষবে। সুনোতীতি সুত্রাম। অগ্নিঃ অগ্রিতত্বং 

স্বাধিষ্ঠীনগতমিত্ার্থঃ, পৃথিবীং মূলাধারস্থিতাং দ্যাং গগনং বিশুদ্ধিস্থিতামূ, অনেহসং 
কালং মনম্তত্বমূ আজ্ঞাচক্রস্থিতং, সুশর্মাণং বাযুতত্বম্, অদ্দিতিম্ আদিত্যাত্মকং 

জলতব্বম্, সুপ্রণীতিং সুমার্গে মোক্ষে প্রণীতিং প্রকর্ষেণ নয়স্তীম। দৈবীং দেব্যা 

ইমাং চক্রবিগ্ঠামিতার্থঃ, নাবং নৌকাং সংসারসাগরতরণোপাপ্ভূতাং স্বরিত্রাং 

নুদুঢানি অবিত্রাণি লাঙ্গলানি যন্তাঃ সা তাং, ছুর্মজপবনৈঃ অচলাগিতি 
যাবং। অনাগসম্ অশ্রবস্তীং স্বয়ংৃ়াম্ আরুহেম তৎপ্রবণ! ভবেম, তর্দেকনিরতাঃ 

তহ্ছপাঁপনাপরাঃ স্তামেত্যর্থ; | স্বস্তয়ে মোক্ষায় নিরতিশয়ন্থখাবাপ্তষ্$ ইতি। 
অবশিষ্ট শ্রতিজাতং সুতগোদয়ব্যাখ্যানাবসরে সম্যক নিরূপিতমন্মাভিঃ ॥ ৩৮ ॥ 

* তক্গমীতবন্পক্রুত-ডীব্চান্স আন্পীনুাচগ ।-হে ভগবতি, মণিপূর- 
চক্রে কল্লিত ত্বদীয় শ্রীচক্রাংশে তিমিরহর পরিস্ফুরণ। শক্তি-বিকাশে 

সৌদামিনীসমুজ্জল নানারদ্্বকিরণে ইন্ত্রধনূর্মপ্ডিত শ্তাম মেধের আমি সেবা 
করি। এই মেঘ রুদ্ত্ন্নপ হূর্যযতপ্ত অর্থাৎ পূর্বোক্ত সংবর্তানলতপ্ত জগতে সলিল 
বর্ষণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ মণিপুরস্থানে জলতত্ব, অনাহতের উপরে স্থ্ধা- 

স্থান, দেই হুর্য্যাকিরণসমূহ স্থাধিষ্ানস্থ অগ্নির ধূমজালকে মেঘরূপে পরিণত 
করেন, তাহা হইতে মণিপুরস্থানে জল উৎপন্ন হয়। ন্থাধিষ্ঠানানলদগ্ধ জগং 
সেই জল দ্বারা শীতল হয়। মেঘ শিবেরই ম্বরূপ, তংস্থিত সৌদামিনী শক্তি, 

মণিপূরচক্রে উক্তরূপে জল-সৃষ্টি ভাবনা করিবে) এবং জ্যাহীন ধনুর্ধারী শ্ঠামবর্ণ 

শিব ও তাহার ধ্বাস্তবিধ্বংপিনী সৌদামিনীরূপ!| শক্তি ভাবনা করিবে ॥ ৩৮ ॥ 

অমচযযত্তান্নন্দক্কৃত-টীব্ষ1।-_বৈষণবীশক্তিদহিতং বিষুরূপং স্তবন্লহ 
তড়িদ্দিতি। কমপি অনির্বচনীয়ং মেঘাতবিষুম্ অহং নিষেবে। কিন্তৃতম্? 

মণিপু্টরকশরণং মণিপুরমেব প্রধানং স্থানং যস্ত | মেঘৃলীধন্ম্যমাহ, তমঃশ্তামম্ 

অতিঘোরতরম্। কিন্তৃতম্? শক্ত! নারার়ণা। তড়িত্বস্তম। শক্তা। কিস্তৃতয়! ? 

অন্ধকারবিরোধি সঞ্চরণং বন্তাঃ। মেঘং কিস্তৃতম্? স্ফুরল্লানীরত্বালঙ্কারৈর্শিলিতম্ 
ইন্দ্রধনর্যত্র । হরিমিহিরতপ্তং রুত্ররূপনুর্ধাতগুং ত্রিভূবনম্ বর্ধস্তম। কচিৎ স্মর- 
মিহ্রতগতমিতি পাঠ; | তত্র প্মরঃ কন্দ্পঃ স এব হুরধ্যঃ ততেজস। তগুং ত্রিতুবনং 

বর্ষস্তমিত্যর্থট। এতেন মণিপুরস্থবিষুন্নপশিবধযানাৎ কামাগ্সিন৷ দহমানন্ত শাস্তি- 
ভবভীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥ 

অন্যুত্া্গ ।--জলনি! মণিপূরস্থিত অনির্ধ্চনীয় মেঘাভ রিষ্কে এবং 
তোমার অংশ বৈষ্ী শক্তিকে নমস্কার করিতেছি । নিজস্ফুরণ দ্বারা তমোরাশি- 
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বিধ্বংসিনী এই বৈষ্ণবী শক্তি অন্ধকার সদৃশ শ্টামবর্ণ বিষুঃর অঙ্গে চপলার স্তায় 
শোভা পাইতেছেন। তাঁহার নানারদ্ববিনির্মিত বহুবিধ স্ুনির্মাল আভরণ ইন্্- 
ধর ন্যায় শোভা! ধারণ করিয়াছে । এই বিষ্ুরূপ অপুর্ব মেধ করুণীবারিবর্ধণ দ্বারা 
রুদ্ররূপ প্রচণ্ড সুর্ধ্য-সন্তপ্ত ব্রিভৃবনকে পুনজ্জাঁবিত করিতেছেন | ৩৮ ॥ 

সমুন্মীলৎ-সংবিৎ-কমলমকরন্দৈকরসিকং, 
ভজে হংসদ্বন্ং কমপি স্* মহুতাং মানসচরমূ। 

যুদালাপাদফ্টাদশ গুণিতবিদ্যাপরিণতিঃ, ণ* 
যদাদত্তে দোযাদ্গুণমখিলমন্ত্যঃ পয় ইব ॥ ৩৯ ॥ 

তনক্গমীপ্বল্ুত-ীব্চা ।- সমুন্সীলং-সংবিৎ-কমলমরন্বৈকরপিনং 

সমুন্দীলৎ বিকসৎ সংবিৎ জ্ঞানং, তেব কমলং, তত্র মকরন্দঃ পুষ্পরসঠ, 

সচাদৌ একশ্চ--ন চ একশব্ন্ত পুর্ববনিপাতঃ | ণ্বিশেষণং বিশেষ্েণ বহুলম্” 
ইতি পরনিপাতা, তত্র রদিবন ইতি সপ্তুমীসমানঃ।--একশ্চাসৌ 
রসিকশ্চেতি একরসিকঃ, মকরন্দিকরসিকঃ ইতি ব1 পশ্চাৎ সমাসঠ তং 

তথোক্তমূ। গপরমহংসন্বরূপয়োঃ শিবয়োঃ হংসত্বারোপণং সংবিদঃ কমলত্বারোপণে 

নিমিপ্তম। অতঃ সংবিদঃ ক্মলত্বে পিদ্ধে একদেশরূপেণ মকরন্দেন 

চর্যমাণতৈক প্রমাণে! রস আরোপ্যতে। অত এব মকরনদ্দৈকরপিকশব্ন্ত তৃতীয়া- 

সমানে! বা] ভজে গেবে। হংপদ্ন্থং কিমপি অনির্ববাচযম্ ইদস্তয় নির্দেষ্টম্ অশক্যং 

ষড়বিংশং তত্বং শিবশক্তিনংপুটিতং, মহতাং যোগীম্বরাণাং নানদচরম্। অত্র 

মানসশব্েন মনলি মানসসরন্্ং আরোপ্যতে, মানমসরসি হংসানাং নিত্যবাসাৎ | 

যদালাপাৎ যন্ত হংসহবন্বস্ত আলাপাৎ অষ্টাদশগুণিতবিস্তাপরিণতিঃ অষ্টাদশবিস্তাঃ 

আলাপরূপেণ পরিণতা তা । যং হংসন্বন্থম আদতে গৃহ্াতি | দৌধাৎ, ল্যবং 

লোপে পঞ্চমী দোষং অবধুত্য গুধং--গুণশবে! দোষাভাবন্তাপ্যুপলক্ষকঃ) গুণ- 

বং দোষাভাবন্তাপি গ্রান্ত্বাং--অখিলং সমত্তম্ অস্ত্যঃ উদকেভ্যঃ পর ইব হুগ্ধমিব। 

অত্রেখং পদযৌজনা--হে ভগবতি ! সমুন্্রীলং-সংবিংকমলমকরন্দৈকরসিকং 
মহুতাং দানসচরং কিমপি হংসঙ্নন্ং ভজে ) বদালাপাৎ অষ্টাদশগুণিতবিস্তাপরিণতিঃ, 

যৎ দোষাৎ অখিলং গুণম্ অস্যঃ পর ইব আদপ্ডে। 
অন্রেদননুসন্ধেয়স্--সংবিংকমলদ্ অনাহতচক্রনামকমিতি পূর্বমেবোক্তম্। 

উপানকাং পুরমহংসমিথুনং , সংবিংকমলে উপাসতে ইতি সমরৈকরেশিমতম্। 
* বিছিপীতি। ল, পা%। + পরিচিতিমিতি অচ্যুতাননাসম্মতঃ প্রথমপাঠ . 



শঙ্ছরাচার্যা-গ্রন্থমাল! ৩৮৩ 

অভএব মহুতাং মানসচরমিত্যুক্তম্। ভগবৎপাদমতং তু--শিখিজালারূপঃ পরমেশ্বর: 

শিথিপ্তা শ্বপক্তা। সংবলিতঃ অনাহতচক্রে দীপাহ্থরবৎ 'প্রতিভাতীতি। যথোক্ং 

ভগবৎপাদৈঃ স্থুভগোদযব্যাখানে-_ 

শিখিজালারূপঃ সময় ইহ সৈবাত্র ময় 
তয়োঃ সম্তেদে। মে দিশতু হৃদয়াবসৈকনিলয়ঃ ॥ 

ইতি। এতদেব অন্মাকমপি অভিমতম্ ॥ ৩৯ ॥ * 
লঙ্গদীশ্রল্পর্ুত-চীক্ষান্প 'ঙ্গ্পীনুহাগ ।-হে ভগবতি! বিকলিত 

সংবিংকমল অর্থাৎ অনাহতচক্ররূপ কমলের মকরন্দ পানে অদ্বিতীয় দ্লিপুণ মহা” 
জনগণের মাঁনমচারী অনির্বচনীয় হংদমিথুন-_( শিব-শিবাকে ) ভজনা করি। 
যেহংসমিথুন জ্লমিশ্রিত ছগ্ধের জল ত্যাগ করিয়! ছুগ্ধ-গ্রহণের স্তায় দোষমধা 
হইতে নিখিল গুণই গ্রহণ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীধর বলেন, দোষাভাবও গুণের 

অন্তর্গত। এই সাধনা *সময়াচারস্থ কোন সম্প্রদায়ের । ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য 

সম্প্রদায়ে অনাহতচক্রে সাধনা-_অগ্মি ও অগ্রি-শক্তি মিলিত হুইয়। দীপাঙ্কুরবং 

প্রতিভাত, তিনিই ধ্যেয় ॥ ৩৯ ॥ 

অচ্যুতানন্দন্কৃত-টীক1।--অথ অনাহতচক্রস্থম ঈশ্বরং শক্তিসহিতম্ 
ঈশ্বরনামানং স্তবন্লাহ সমুন্নীলর্দিতি। কমপি অনির্বচনীয়ং হংসদ্বন্ঘং ভজে। 
কিন্ভৃতম্? মহতাং জ্ঞানিনাং মাননচরম্। অন্ঠে হংসা মকরন্দরদিকা, ইদমপি সমুন্মী- 

লৎ প্রকাশীভখৎ যং জ্ঞানকমলং তন্ত মকরন্দৈকরসিকম্। যদ যন্তাৎ যয়োরালাপাৎ 

ধ্যানাং জনঃ অষ্টাদশবিস্ভাপরিচিতিম আদত্তে। অষ্টাদশবিস্তা যথা১-বেদ!| 
উপবেদাঃ অঙ্জানি ষট. এব অগ্রাদশবিষ্ভাঃ | যন্মাং যয়োরালাপাং দোষাং গুণং 

দোষং বিহীয় অখিলং গুণম্ আদত্তে অদ্ভো। জলেত্যঃ পর ইব। অন্তেইপি 

রাজহংপ। একত্রীভূতং জলং দৃরীকৃত্য ছুগ্ধং গৃহুন্তীতি তাংপর্ধ্যম্। বিস্তা- 
পরিণতিরিতি কুত্রাপি পাঠঃ | তত্র বদালাপাৎ অষটাদশরিভাহ পরিণতির্দাঙ্গিণ্যং 

জায়ত ইতি শ্বচ্ছান্থয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ 

অসন্নুব্বাচ্গ ।--মাতঃ ! যাহার! অনাহতচক্রে অধিষ্টিত রহিয়াছেন, বাহার! 
স্থপ্রকাশিত জ্ঞানকমলের মকরুন্দ পান করিয়া থাকেন, সেই হংস ও হংসীরূপা 

ঈশ্বর ও ভুবনেশ্বরীকে আমি নমন্কার কন্সিতেছি। এই হুংসযুগল জ্ঞানিগণের 
মানলসরোবরে সতত বিহার করিয়। থাকেন। ইহাদের ধ্যান করিলে অষ্টাদশ- 

বস্তায় পারদর্শা হইতে পার! যায়। সাধারণ হংদ যেরূপ একতরীকৃত জল ও দুগ্ধ 
চা ৯ ১১১০ 

* ৩৮ ইতি ল: মুজিত-পন্তকান্ব:। 
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হইতে ছুগ্ধকে পৃথক্ করিয়া পান করে, এই হংদধুগলও তঙ্জপ দোষভাগ পরি- 

ত্যাগ পূর্বক গুণমান্র গ্রহণ করিয়। থাকেন ॥ ৩৯। 

বিশুদ্ধ তে শুদ্ধস্কটিকবিশদং ব্যোমসদৃশং, *% 
শিবং সেৰে দেবীমপি শিবসমানব্যসনিনীমৃ। ণ* 
যয়োঃ কাস্ত্যা যাস্ত্যা। গু শশিকিরণসারূপ্যসরণিং১ $ 
বিধৃতাস্তধ্বাস্তা বিলসতি চকোরীব জগতী ॥ ৪০ ॥ + 

লক্গ্বীতলক্রুত-টীক্ষা ।-_বিশুদ্ধৌ বিশুদ্ধিচক্রে তে ভবত্যাঃ শু্ধ- 
স্কটিকবিশদং দোষরহিতন্ষটিকোপলসদৃশম্ অতিনিম্ম্লম ব্যোমজনকং ব্যোয়ঃ 
আকাশতবন্ত জনকম্ উৎপাদকম্, “তক্সাত্বা এতন্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” ॥ 
ইত্যাদি শ্রুতেঃ। আজ্ঞাচক্রে আত্মতত্বাৎ উৎপন্নম আকাশতত্বমিত্যর্থঃ | অত্র 

আত্মশব্দো মনঃপর্য্যায়বচনঃ | শিবং শিবতব্বং সেবে উপাসে। দেবীং ভগবতীম্। 
অপিশবঃ সমুচ্চয়ে। শিবনমানব্যবসিতাং শিবেন সমানং ব্যঝসিতং ব্যবসায়ঃ 

প্রযত্বঃ যন্তাঃ তাং, স্বয়মপি শিবশববাচ্যেত্যর্থঃ| বয়োঃ শিবরোঃ কাস্ত্যাঃ প্রভায়াঃ 

যান্ত্যাঃ প্রদরস্ত্যাঃ শশিকিরণসারপ্যসরণেঃ চক্ত্রকিরণপাদৃষ্ঠমার্গাৎ বিধুতান্তধা স্ত। 
বিধৃতম্ অন্তধর্বাস্তম্ অজ্ঞানং ঘন্তাঃ সা । বিলসতি প্রকাশতে | চকোরীব চকোর- 
বিহগীব। জগততী ত্রিলোকী। 

অন্রেখং পদযোজনা--হে ভগবতি | তে বিশ্তদ্ধো শুদ্বন্ফটিকবিশদং ব্যোম- 

জনকং শিবং শিবসমানব্যবদিতাং দেবীমপি সেবে, যয়োঃ যাল্তযাঃ শশিকিরণ- 

সারূপ্যদরণেঃ কান্ত্যাঃ সকাশাৎ জগতী বিধৃতান্তধবণত্ত। চকোরীব বিলসতি। 

অয়মর্থঃ--ষথা জ্যোতম্নাপানেন চকোরী সংতৃষ্টান্তরঙ্গ, এবং শিবয়োঃ 

জ্যোৎনাসদৃশপ্রভয়! বিধতীন্তধন্তঃসন্তপ্ত্তর্গঃ দাধকলোক ইতি। 
অত্রেদমনুসন্ধেয়ম্* _বিশুদ্ধিচক্রপূজায়াং ৃ্যচন্দ্রনিরোধাৎ যোড়শারগতানাং 

ঞ্ীত্রিপুরনুন্নরীপ্রভৃতীনাং যোড়শকলানাং জ্যোংন্নাশোষণাৎ তচচক্রস্থিতয়োঃ 

শিবয়োরেব প্রভয় জ্যোতঙ্গাকার্যযমিতি ॥ ৪০ ॥ 

. * জঙ্গমীতবল্পক্কতটীকান্ল সর্সীনুহীদ।-হে ভগবতি, সাধকের 
বিশুদ্ধিচক্রস্থিত তোমার শ্রীচক্রতুক্ত যে যোড়শদল পদ্ম, তাহাতে আকাশতত্ব- 

রষ্টা গুদ্বশ্কটিকণুত্র শিব ও শিবসমানকার্য্যা দেবীকে সেবা! করি। ধীহাদিগের 
* 'অন্কং। £ বাবসিতাম্। £যাস্তাঃ |. $সরণেঃ ইতি ল। 
1 ৩৭ ইতি লক্ষষীধর-টাকা'-যুক্ক-মুড্রিত-পুত্তকা্বঃ | ॥ তৈঃ উঃ ২১ 
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বিপুল জ্যোৎন্াতুলা প্রভার সাঁধক-দ্গৎ ৪৮৪০ স্তার তৃষ্চিপূর্ণ হুইয়। 

থাকে ॥ ৪৯ ॥ 

অসচ্যুতানন্দক্রত-টীন্। ।__আস্তাশক্কিসহিতংশিবং স্তবন্লাহ বিশুদধা- 
বিতি। বিশুদ্ধনাস্নি, কণ্ঠস্থিতপদ্মে তব শিবম্ অহং সেবে। কিম্তুতম্? শুদ্ব- 
স্কটিকশুত্রম্, ব্যোমসদৃশম্ আকাশতুল্যমূ অপর্ধ্যাপ্তত্বাংৎ। ব্যোমজনকমিতি কুত্রীপি 

পাঠঃ। তত্র ব্যোমকারণম্ অর্থাৎ ব্যোমেশ্বরনামানং শিবং বন্দে। দেবীমপি 
অহং ধিন্দে। কীদৃশীম্? গিব্রিশনর্বব্যদনিনীং শিবসমানসুখছঃখাম্। যয়োঃ 

শিবশক্ত্যোঃ কাস্ত্যা। জগতী বিধৃতাস্তধরবাস্তা নষ্টাঙ্ঞান! সতী চকোরীবুবিলসতি । 
যথা চকোরী চৰ্দ্রিকালাভেনানন্দং লভতে, তথ! তয়োধ্যানাৎ ব্রহ্মনুখং লভতে । 

কথন্ৃতয়া৷ কাস্ত্যা? বিধুকিরণপারপ্যপথং যান্ত্যা অতএব চকোরীত্যুপমান- 

মুপপন্ততে ॥ ৪০ ॥ 

অন্নুব্বাঙ্গ ।- মাত! বিশুদ্ধ-চক্রস্থিত আস্তাশক্তির সহিত শুদ্ধ-্কটিক- 
সদৃশ শুভ্র ও আকাশতুল্য অসীমমৃন্তি সদাশিবকে আনি প্রণাম করিতেছি। 
আস্তাশক্তিও সদাশিবের সহিত সামরগ্তপরতন্ত্রী ও সমহুঃখস্থখ। হইয়। অবস্থান 

করিতেছেন। এই অর্থনারীশ্বরের কান্তি চন্ত্রকিরণের সারূপা লাভ করাতে 
তচ্ধারা! জগতীরূপা চকোরী নির্মল-হ্ৃদয়। হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতেছে ॥৪০॥ 

তবাজ্ঞাচক্রস্থং তপনশশিকোটিছ্যতিধরং, 

পরং শল্তুং বন্দে পরিমিলিতপার্খং পরচিতা। 
যমারাদ্ধং % ভক্ত্যা রবিশশিশুচীনামবিষয়ে, 

নিরালোকে লোকে ৭ নিবদতি হি ভালোকভবনে ॥8৪১॥% 

হলক্গগীপ্বল্পক্রুত-টীন্কা ।--তব আজ্ঞাচক্রগং তবদীরে আ্তাচক্রে স্থিতং, 
তপনশশিকোটিছ্যতিধরং তপনঃ ু্য্যঃ শঙী চন্্ুঃ তয়োঃ কোর, অগশিতকোটি- 
সন্ধ্যাকা ইতার্থ:, তাসাং ছ্াতিঃ কান্তি তাং ধরতীতি ধরঃ তং পরং শতুম্। 
পরামিতি সংজ্ঞা শস্তোঃ। পরিমিলিতপার্খং পরিনিলিতো পাশ্বো দক্ষিণোত্তরৌ 

যস্ত তম্। পরা চানৌ চিচ্চ পরচিৎ। পরশব্ধঃ চিতনংজ্ঞায়াং প্রসিদ্ধ: | যং 

পরচিতসংবলিতং পরশিবম, আরাধান্ প্রসাদন্ধন্ ভক্ঞয। ভজনগ্রীত্যা রবিশশিশুচীনাং 

র্যা নাম, অবিষয়ে অগোচরে, অতএব নিরালোকে আলোকরহিতে অলোকে 
পচ সে শপ সস 

শা ১ পপ আপ এর ৯ ৬৯ 

* যমারাধান্ ইতি ল। ( 'নিলালো? কছলোসে" রি য় পাঠঃ 
, $'৩৬ ইতি লক্বীধর-টাকা-যুক-ুজিত-পুত্ত কাছ; | 

১৪৭ 
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বিজনে একান্তে নিবসতি, তৎসাধুজ্যং প্রাপ্যেতি শেধঃ। হি প্রলিত্ধৌ ভালোক- 
ভুবনে জ্যোৎঙ্গাময়ে লৌকে সহস্রকমলে। 

অত্রেখং পদযোজন! £--হে ভগবতি ! তবাজ্ঞাচক্রস্থং তপনশশিকোটিছ্যতিধরং 

পরং শলৃং পরচিতা৷ পরিমিলিতপার্ধং বন্দে। যং ভক্ত '্মারাধ্যন্ রবিশশি- 
শ্ুচীনাম, অবিষয়ে নিরালোকে অলোকে ভালোকভূবনে নিবসতি হি। 

অন্রেদমন্ুসদ্ধেয়ম্ ১-_“তবাজ্ঞাচত্রস্থম* ইতি তবশধাস্বরসাৎ সাধকন্ত 

জমধ্যান্তরগতণ্রীচক্রান্তর্গিতশিবচক্রচতুষ্টযং কথ্যতে | ন তু দ্বিদলং পদ্মম,। তবেতি- 

পদানন্বয়ারিতি। এবমুত্তরত্রাপ্যহম। অত্র শ্াধিষ্ঠানাগ্রে অগ্নিমগ্ডুলম ॥ অনাহত- 

চক্রাগ্রে হুর্যযমণ্ডলম) আজ্তাচক্রাগ্রে চন্জ্রমগুলমিতি পূর্বমেব প্রতিপাদিতম্। 

অতশ্চ অগ্নিহূর্যাচন্ত্রাণাং মধূখাঃ বষ্ট।াত্তরত্রিশতসঙ্খযাকাঃ আধারচক্রপ্রভৃতি আজ্ঞা- 

চক্রপর্ধাস্তমেব বিচরস্তি। এতদপি পূর্বমেব সম্যক্ নিরূপিতম্। আজ্ঞাচক্রস্থিত- 
চন্্রীং অন্ত এব সহস্রকমলস্থিতচন্ত্র; শ্রীচক্রাত্বকঃ নিত্যকল ইত্যপি পূর্ববমেব 
সম্যক নিরূপিতম্ ॥ ৪১ ॥ 

হসঙ্গমীপ্ব্রক্রুত-টীকাল ন্্পীন্ুবাচ্গ ।-হে ভগবতি, তোমার 
আজ্জাচক্রস্থিত অর্থাৎ সাধকের ভ্রমধাস্তরগত" তবদীয়' শ্রীচক্রযুক্ত যে শিবচত্র- 

(উর্ধমুখ ভ্রিকোণ ) চতুষ্ট, তাহাতে অবস্থিত অগণিত কোটি হৃর্া-চন্র-প্রভা- 

শ্রয় পরাচিচ্ছক্কি-সম্মিলিত-পার্দ্বয় পরতত্ব শিবকে বদন! করি। ধাহাকে 

আরাধনা করিবার সময়ে সূর্যা চন্দ্র অগ্নির অগোচর তদীয় আলোকশৃন্ত (কিন্ত 

অন্যবিধ ) জ্যোতস্সাময় নিভৃত লৌকে অর্থাৎ সহম্রারকমলে অবস্ডিতি হয় । 

( পূর্ব্বে ষে অগ্নি, হুর্বা ৪ চন্্রস্থান বলা হুইয়াছে, সহম্রদল কমল তদৃদ্দে, 
উক্ত অগ্নি-সথ্ধ্য-চন্দ্রের সহিত সহশ্রদলকমলের সম্বন্ধ নাই । অতএব এর স্থান উক্ত 

চন সূর্ধ্য অগ্নির আন্পকশূন্য । তথায় পৃথক্ চন্ত্রমগ্ডল--তাহা! নিভা, তদীয় 

জ্যোৎতা দ্বারা সেই স্থান সতত আলোকিত। লক্্ীধর বলেন, এই শ্লোকন্থ আজ্ঞা- 
চক্র দ্বিদলপদ্ম নহে, কারণ, দ্বিদলপক্প সাধকের, ভগবতীর লহে, অথচ স্তবে “তব, 

কথাটি আছে। এই হেতু উল্লিখিত অর্থ কর! হইয়াছে। লক্ষমীধর অবরোহ- 
প্রণালীতে এই সাধন! লিখিয়াছেন। অচ্যুতানন্দ আরোহ্প্রণালী অনুসারে 
লিখিয়াছেনঃ এই কারণে শ্লোকাঙ্ক পৃথক্ হইয়াছে ॥ ৪১1 

চক] ।-ভ্রমধ্যগং চিচ্ছক্তিসহিতং পরমশিবম 
গ্তবন্নাহ তবাজ্ঞ। হতি। আজ্ঞাচত্রস্থং আমধ্যগঞ্থিদলপদ্গস্থং পরমশিবম্. অহং বন্দে। 

কীদৃশহ 1? হুর্ঘাচজফোটিহ্াতিধরছ। পরচিতা চিৎশক্র্যা পরিমিলিতণার্খং 
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চিদাননস্বন্ূপ মিত্যর্থঃ। যং পরমশিবং ভক্ত্যা আরাম্বং সেবিতুং নিরালোকে 

স্বপ্রকাশতয়। আলোকাস্তরান্পেক্ষে ভালোকভবনে তেজঃনমূহে গেহে লোকে! 

নিবনতি। কিন্তৃতে ? র্রবিশশিশুচীনামবিষয়ে চন্দ্রনূয্যাপ্রীনামগোচরে অতএব 
নিরালোক ইতি বিশেষণমুপপদ্ততে | ততহ্ক্তং গীতাতবে,__”ন তত্র ভামতে 
হুর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ | যজজ্ঞাত্বা ন নিবর্তস্তে তন্ধাম পরমং মম ॥» 

“পরিচ্তিং যদা লন্ধং শক্ত্য1” ইতি প্রাঞ্চঃ। ওত ব্যাখ্যা) যদ উভয়পার্্বং তংশক্ত্য। 

পরিচিতম, একত্রীককৃতং যোগিন৷ লব্ধং তদা ভালোকভবনে বসতি, এতেন চিদানন্দ- 

ধ্যানে ব্রদ্ধ পরিচিতং ভবতি ইতি ভাবঃ। এতানি পদানি ক্বচিদাজ্রীচক্রমারভ্য 
দৃহান্তে ॥ ৮১ ॥ 

* জন্নুআাদ্ট |--হে জননি! আজ্ঞাচক্রস্থিত কোটি কোটি চন্দ্রহর্ধ্যের স্তায় 

ছাতিধর সচ্চিদানন্দগ্বরূপ তোমার পরমশিব ও তৎপার্্স্থিত| চিতশক্তিকে আমি 

প্রণাম করিতেছি । ইহাকে ভক্তিসহকারে আরাধনা করিবার নিমিত্ত সাধকগণ 
চন্ত্র, হূর্যয ও অগ্নির অগোচর পাধিব আলৌক-বিহীন ভালোকভবনে অর্থা 

দিব্য তেজোলোকস্থিত তেজোময় গৃহে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥ 

গতৈর্মীণিক্যৈক্যং * গগনমণিভিঃ সান্দ্রঘটিতং, 
কিরীটন্তে হৈমং হিমগিরিস্থৃতে কীর্তয়তু কঃ ণ'। 
সমীপে বচ্ছায়াচ্ছরিতকিরণং % চন্দ্রশকলং, 

ধনুঃ সৌনাশীরং কিমিদমিতি বরাতি $ ধিষণাম্ ॥৪২॥ ॥ 
লক্ষী এল্পর্রুত-টীক্ষা |-_এবং দময়মতং সম্যক্ প্রপঞ্চ্য সময়াযা: 

ভগবতাঃ কিরীট প্রভৃতি পাদীস্তং বর্ণয়তি-_ 

গতৈঃ প্রাঃ মাণিক্যত্বং রত্ধভাবং গগনমণিভিঃ ছধশাদিত্যেঃ। তেষাম্ 
অতাভসন্নিকষ্টমেবার্থং ভূষণগতমণিত্বং বুজ্যতে। সান্দ্রঘটিতং সান্দ্রং লীরন্ধং যথ! 

ভবৃত্তি তথ! ঘটিতং খচিতং, কিরীটং মকুটং তে হৈমং হেয়ো৷ বিকারং হিমগিরিস্থুতে ! 

হে পার্বতি ! কীর্তয়তি বর্ণতি যঃ১স কবীন্ত্ঃ নীড়েয়চ্ছায়াচ্ছুরণশবলং নীড়ং 
গোলং তত্র খচিতং নীড়েয়ং রত্বজাতং তশ্ত ছায়া তয়! চ্ছুরণেন ব্যাপনেন শবলং 

শবলবর্ণং চন্ত্রশকলং চন্দ্রথণ্ডং ধন্থুঃ কোদণ্ং সৌনাশীরং সুনাণীরঃ ইন্দ্ঃ তস্য 

সগবন্ধি সৌনাশীরং কিমিতি ন নিবগ্নাতি ধিষণীং বুদ্ধিম্। 
« মাশিকাত্বম্ ইতি ল পাঠ। + “কীর্তি য£ঃ। 1 'স নঁড়েরচ্ছারাচ্চুরণশবলম্ঃ ইতি 
& 'কিমিতি ন নিবপ্লাতি' ইতি চ ল পাঠঃ। | ৪১-_ল। মুপু। 



৩৮৮ শক্করা চার্যয-গ্রন্থমাল। 

অত্রেখং পদযোজনা-হে হিমগিরিস্থতে ! মাণিক্যত্বং গতৈঃ গগনমণিভিঃ 

, সান্দ্রঘটিতং হৈমং তে কিরীটং ষঃ কীর্তয়তি সঃ নীড়ের়চ্ছায়াচ্ছুরণশবলং চন্ত্রশকল 

দৌনাশীরং ধস্চুরিতি ধিষণাং কিং ন নিবধনাতি। 

অয়ং ভাবঃ-_কিরীটবর্ণনাং কর্তুছ্যঞ্জানঃ কবীশ্বরঃ তত্র স্থিতাং চন্ত্ররেখাং 
নানারদ্বমণিকাস্তিচ্ছুরিতাং দুই ইন্দ্রচাপদ্থেন কথং নাশঙ্কতে 1? অবশ্ঠং তন্ত তচ্ছ্কা 
জায়ত এবেতি। 

অত্র উৎপ্েক্ষালঙ্কারঃ, চন্দ্রশকলস্ত ইন্ত্রচাপত্বেনোরপ্রেক্ষণাৎ। যন্থা-_ 

অপহ্নবারপস্কারঃ, ইদং চন্ত্রশকলং ন ভবতি ; অপি তু ইন্দ্রচাপ ইত্যাপঙ্কবন্ত প্রতি- 

ভানাৎ। যদা-_-অতিশগোক্তিরলঙ্কারঃ, ইন্দশকলম্ত হন্্রচাপত্থেন অধ্যবসানাৎ, 

শ্বধিষণাম্ ইন্দ্রচাপে কিমিতি নিবধ্কাতি ইতি সামান্োক্কেঃ | এতেষাং মধ্যে একস্ত 

প্রাধান্তম্ ইতরস্তোপদর্জনত্বমিতি বিনিগমকপ্রধাণাভাবাৎ সন্দেহসঙ্করঃ। ( উৎ- 

প্রেক্ষাতিশয়োক্তী স্পষ্টে। অপঙ্ৃবস্ত ভল্লিঙ্গাভাবাদপি কিমিতি ধিষণীং ন 

নিবপ্ধাতি ইত্যপহনুবোল্পেথন্ত শক্যত্বাৎ। সন্দেহস্ত চন্দ্রশকলে দুষ্টে ইন্ত্রচাপন্ত 
স্থত্যারদৃত্বাৎ উল্লেখরিতুং শক্য এবেতি সন্দেহসঙ্করঃ এব জ্যায়ান্ ॥ ৪২॥ 

লক্গীপ্বল্পক্রুত-টীক্ষাল্ হন্্দান্ুাচ্গ ।-( অতঃপর ধোয় রূপের 

বর্ণনা হইতেছে) হে হৈমবতি! মাঁণিক্যরূপে উদ্ভাসমান দ্বাদশাদিত্যে খচিত 

ভবদীয় রত্বকিরীট-বর্ণন। যে করিবে, ভব্দীয় কিব্রীটগোলাগত বিবিধ কিরণ- 

বিচ্ছুরিত শশিকলা, তাহার ইন্ছ্রধন্থু বুদ্ধি উৎপাদন করিবে নাকি? অর্থাৎ 

কিরীটবর্ণনাসময়ে তৎসমীপস্থ বিবিধ মণিকিরণপাতে নানাবর্ণযুক্ত আপনার 
ললাটস্থ চন্দ্রকল| দেখিয়। নিশ্চয়ই তাহার ইন্ত্রধন্ত্রণ জন্মিবে ॥ ৪২ ॥ 

অচ্যুতানস্দক্কুত-টীক1।- নশ্প্রতি প্রমত্যাঃ সুন্র্ধ্যা: সৌনয্যম্ 
অনির্বচনীরমপি জ্ঞাপাম্তুরূপং বর্ণগতি গতৈরি তি । হে হিমগিরিন্থতে! তব স্বর্ণ 

বিক্ৃতং, মুকুটং কঃ কার্ভয়তু বিশিষ্য ভণতু নিরুক্তেরশক্যত্বাৎ। কীদৃশম্? 
গগনমপিভিঃ সান্্ঘটিতং নিবিড়নির্িতম.। মণিভিঃ কিভভৃতৈঃ? মাণিক্যেন 

একতাং প্রাপ্তি: মাণিকামধ্যবর্তিভিরিত্যর্থ । সমীপে অর্থাৎ যস্ত সমীপে ছায়য়! 

কান্ত চ্ুরিতকিরণং সম্ভতকিরণং চক্দ্রশকলং চন্ত্রথণ্মূ ইদং কিং সৌনাশীরং 
ধন্থঃ পর্রধছরিতি ধিষণাং বঞ্গাতি বুদ্ধিমাধতে | মাণিক্যনুধ্য কাস্তজ্বর্ণানাং প্রতি- 

বিশ্লাভাং চজখওং শত্রধনুষঃ শ্রিয়ং ধত্তে ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৪২॥ 

নসন্যুাচ্চ 1 হে হিমগিরিমতে ! মাণিক্যসমুহের মহিত একতাগ্রাপ্ত 

আকাশের সায় হুনির্ধ্ল মণিসমূত দ্বার! নিবি ড়ূভাবে সুগঠিত তোমার যে হেমময় 



স্ছরা চার্য-গ্রন্থমালা ৩৮৯ 

মুকুট, তাহার সৌন্রধ্য বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? এই মুকুটের 

ছায়া চন্দ্রকলায় প্রতিবিদ্িত হওয়াতে সকলের মনে ইন্ধন বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন 

হইতেছে ॥ ৪২ ॥ 

ধুনোতু ধ্বাস্তং নস্তলিতদলিতেন্দীবরদলং, * 
ঘনকিগ্ধশ্লক্ষং চিকুরনিকুরন্বং তব শিবে। 

_ ষদীয়ং সৌরভ্যং সহজমুপলব্ ং স্থুমনসো, 
৪. 

বসস্ত্যন্মিন্মন্ে বলমথনবাঁটাবিটপিনাম্ ॥ ৪৩ ॥ ৪ 
কা ।--ধুনোতু অপনুদতু ধ্বাস্তম্ অন্তস্তিমিরং নঃ 

অল্মাকং তুণিজ্দপিতেন্দীবরবনং তুলিতং সরৃশীক্কতং দলিতং ভিন্নং, বিকসিত- 

মিত্যর্থ ইন্দীবরাণ।ং নীলোৎপলানাং বনং বস্ত তৎ। ঘননিগ্থলক্ষং ঘনং সান্দ্রম 

অবিরলং স্ষিপ্কং নেহযুক্রমিত স্থিতং ্লক্ষং মূছু | এবমেতেষাং বিশেষণানাং সমাস্ঃ | 

চিকুরনিকুরদ্বং চিকুরাণ।ং কেশানাং নিকুরম্বং সমূহঃ কেশপাশঃ ধন্সিল্ল ইত্যর্থ:। 

তব ভবত্যাঃ শিবে! তগবতি ! যদীয়ং যস্ত ধশ্িল্লস্ত সম্বন্ধি সৌরভ্যং পরিমলং 
সহজং স্বভাবসিদ্ধমূ উপলব্কং নমাক্রষ্ং স্থমনসঃ পুষ্পাণি বসস্তি আনতে । অশ্মিন্ 
ধন্মিল্লে মন্তে বং বলমথনবাটীবিটপিনাং বলমথনঃ বলারিঃ ইন্ত্-_-ববয়ৌোরতেদো- 
পচারঃ অনুপ্রাসার্থমঙ্গীকৃত:-_-তস্ত বাটা উদ্ভানং তত্র বিটপিনঃ কর্পবৃক্ষাঃ তেষাম,। 

অত্রেখং পদযোজনা-_হে শিবে! তুলিতদলিতেন্দীবরবনং ঘনশ্সিগ্কল্ক্ষং তব 
চিকুরনিকুরত্বং নঃ ধ্বাস্তং ধুনোতু । যদীয়ং নহজম্ মৌরভ্যম্ উপলব্ধ,ম্ অশ্মিন্ 
বলমথনবাটাবিটপিনাং স্ুমনসঃ বসস্তীতি মন্তে। 

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, কেশপাশবাদনার্থমেব ধৃভানাং কল্পবৃক্ষকুন্ুমানাম্ 
অন্থাত্বেনোতপ্রেক্ষণাৎ। তল্লক্ষণম২_ 

সম্ভাবনমধোংপ্রেক্ষ। প্রকৃতন্ত পরেণ যৎ। 

ইতি। তুলিতদলিতেন্দীবরবনমিত্ঠত্র উপমালঙ্কারঃ | অনয়োঃ সংস্ষ্টিঃ 
তিলতগুলবৎ সংস্জ্যমানত্বাংৎ। ক্ষীরনীরবৎ সন্বন্ধঃ সঙ্করঃ ॥ ৪৩ ॥ 

হসঙ্গদীর্ব্রকুত-টীকাল্ল মন্ানুব্বাদ।-হে শিবে, প্রচুল নীল- 
কমল-বন-সদৃশ নিবিড় চিকণ কোমল ভবদীয় দেই কুস্তলপাশ আমাদিগের 
মনের অন্ধকার হরণ করুন, মনে হয়, যদীয় নৈসগ্সিক সৌরভলাভের আকাঙ্গায় 

ননগনকাননের পুষ্পসমূহ ইহাতে স্থানগ্রহণ করিয়াছে | ৪৩॥ 
% 'বনম' ল পাঠ । 



৩৯৪ শক্করাচাধ্-গ্রস্বমালা 

অচ্যুতান্সস্কক্কত-টীব্ণ 1 ধুনোতু ইতি । হে শিবে! তব চিকুর- 
নিকুরম্বং কেশকলাপঃ নোহন্মাকং ধ্বাস্তমূ অজ্ঞানং ধুনোভু খণ্ডয়ভু । কিন্ভৃতম.? 

তুলিতদলিতেন্নীবরদলং তুলিতং সদৃীক্কতং বিকসিতনীলোৎপলদলং যেন। পুনঃ 

কিভৃতম্? ঘনদ্দিৎং চিকণং শলক্ষমু অতিসৌষ্ঠবং বদীয়ং স্বাভাবিকং সৌরত্যম উপ- 
লন্কুং বলমথনবাটাবিটপিনাং ইন্দ্রোপবনকল্পবৃক্ষাণাং সুমনসঃ পুষ্পাণি অশ্মিন্ কেশ- 

কলাপে বসস্তীত্যহং মন্তে। সুরবিহিতসপর্য্যাচ্ছলেন ঘৎ স্ুমনসাং ত্বকে শাশ্রয়ণং 
তৎ ত্বদীয়কেশকলাপসৌরভ্যলাভায়েতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥ 

তন হে শিবে! বিকসিত-লীলোৎপলদল-সদৃশ ঘন, দ্গিঞচ, চিকণ, 

অতি সৌষ্টবযুক্ত তোমার কেশকলাপ আমাদিগের হৃদয়ের অজ্ঞানাম্কার বিদুরিত 
করুক। তোমার এই কেশকলাপের অপূর্ব দিব্য সৌরভ আত্্রাণ করিয়া 
আমাদিগের মনে হইতেছে যে, ইন্জ্ের উপবনস্থিত কল্পবৃক্ষ সমুদায়ের পুষ্পসমূহ এ 
স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৪৩ ॥ 

বহস্তী সিন্দুরং প্রবলক বরীভারতিমির- 

দ্বিষাং বৃন্দৈর্ববন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্ | 
তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্ধ্যলহুরী- 
পরীবাহভ্রোতঃসরণিরিব সীমন্তসরণিঃ * ॥ ৪৪ ॥ 

তলক্গীতন্সক্রুত-টীক্ষা! ।_তনোতু বিস্তারয়তু দিশত্বিতার্থ:। ক্ষেমং 
যোগক্ষেমাত্বকং শুভং নঃ অন্মাকং তব বদনসৌন্নধ্যলহরীপরীবাহক্োতঃসরণি- 
রিব--ইদমেকং পদম, “ইবেন সহ নিত্যনমাসো৷ বিভক্তালোপঃ পূর্বপদ গ্রকতি- 
্বরস্বং ৮* ইতি নিয়মাংৎ। বদনং মুখং তন্য সৌন্দর্ধস্ত সুন্দরভাবন্ত লহরী উৎনেকঃ 
তন্ত পরীবাহঃ প্রবাস “উপনর্গন্ত ঘঙামন্ুষ্যে বুলম ইতি পরিশবাদিকারশ্য 

দীর্ঘঃ। তত্র আ্োতঃদরণিরিব আ্রোতপঃ প্রবাহস্ত সরণিব্িব মার্ হইব স্থিতা 

লীমন্তদরণিং সীমস্তে ধন্মিলমধ্য প্রদেশে সরণিঃ সরণ্যাকারাকারিতা রেখা বহত্তী 

ধারয়স্তী মিন্ুরং সিন্দুরপরাগং প্রবলকবরীভারতিমিরদিষাং প্রবলাঃ কেশপাশাত্মন। 
লন্ধজন্মতয়া প্রবলাঃ তে চ তে কবরীভারাঃ, ত এব কেশপাশনিচয়৷ এব তিমিরাণি 

তান্তেব দ্বিষঃ শত্রবঃ তেধাং বৃন্দৈঃ সমূহঃ বন্দীকৃতং বন্দীগ্রহণাবরুদ্ধম । ইব 

ইতি সন্তাবনার়াম.। কবিপ্রোঠোক্তিস্থলে ইবশবস্ত সম্তাবনৈবার্থ* অন্তত্র 

পূর্ববার্ধপরাক্ধয়োধাতায়েন পাঠো। লক্ষ্রীধরটাকা-সহিত-পুশ্তক-সন্মাতঃ | 



শঙ্করাচার্্য-গ্রস্থমাল। ৩৯১ 

সাৃপ্তমিতি বিবেকঃ | নবীনাকককিরণং নবীনঃ প্রাতঃকালীনঃ অর্ক হৃর্যযঃ তন 

কিরণঃ তম. । 

অত্রেখং পদযোজনা-_হে ভগবতি ! তব বদনসৌন্দধ্যলহরীপরী বাহস্রোতঃ- 

সরণিরিব স্থিতা তব *সীমস্তসরণিঃ প্রবলকবরীভারতিমিরদ্বিষাং বৃদ্দৈঃ বন্দীকতং 

নবীনার্ককিরণমিব সিন্দুরং বহস্তী নঃ ক্ষেমং তনোডু। 
অত্র উপ্রেক্ষালঙ্কারঃ১ সীমত্তসরণে: শোতঃসরপিত্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ। ন 

চায়ম্ উপমালক্কারঃ ১ স্বতঃসিদ্ধমন্থপজীব্য কবিপ্রৌঢোক্তিমেবোপজীব্যোখানাৎ। ন 
চ সম্ভাবনাপরন্তেবশব্বন্ত সমাসবিধানাভাবাৎ উপমৈবেতি বাচ্যম. "ইবেন 

সহ” হতি সামাগ্েনৌভয়ার্থস্ত ইবশবান্ত গ্রহণাৎ উভয়ত্রাপি সমাসোহস্তীতি ধ্যেয়মূ। 
উত্তরার্দেৎপু[তপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ১ সিন্দুরস্ত সুর্ধ্যকিরণাত্মবনা সম্ভাবনাৎ। কবরীভারম্ত 

তিমিরত্বারোপণাৎ রূপকালঙ্কারোপি বর্ততে। এবমনরোরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ ) 

সম্ভাবনাং প্রতি রূপকম্তয নিমিত্বত্বাৎ ॥ ৪৪ ॥ 

তলঙ্গতীত্বলক্রুত-ভীব্গাল হমন্র্পান্গবীচগ।-_হে ভগবতি ! আপনার 
যে সীমন্তরেখা» উচ্ছলিত লাবণ্যম্োতের নিঃসরণপ্রণালী $ যাহাতে সিম্দুরবিন্দু 

কবরীভাব্র-তাঁনর-রূপী শত্র-হস্তে বন্দীককৃত নবোদিত সৃুর্য্যকিরণবৎ প্রতীয়মান, 

সেই সীমস্তরেখা! আমাদিগের কলাণ বিস্তার করুন ॥ ৪৪ ॥ 

অ্যুত্ান্নন্দ্ক্লুত-ীব্কা ।__বহস্তীতি । সরণিরিব সীমস্তসরণিঃ সীমস্তঃ 
পন্থাঃ নোহন্মাকং ক্ষেমং তনোতৃ । কীদৃশী? সিন্দুরং বহস্তী। সিম্থ্রং কিস্তৃতম্? 

প্রবলকবরীভার এব তিমিরং তন্রপশক্রণাং বনৈর্বন্দীক্ৃতং প্রাত্ঃহুর্য্যকিরণমিব। 

ত্বিষানিতি পাঠঃ । তব প্রবলকবরীভার এব তিমিরাপি তেষাং কাস্তিবৃন্দৈর্বন্দীকুতং 

নবীনার্ককিরণমিব । অভ্র ছুর্ধবলেন বলিনঃ হ্গ্যকিরণস্ত নিয়মনাদাশ্চধ্যালঙ্কারঃ 

সুচিতঃ| পুনঃ কিন্তুৃতা ? তব বদনসৌন্দর্ধালহরী পরী বাহক্রোতঃসরশির্িব উৎক্ষিপ্ত- 
পানীয়ন্ত পথাস্তরেণ নিঃসরণং পরীবাহঃ তজ্জন্যতীক্ষকোতস৯সরপিরিব ॥ ৪৪ ॥ 

অন্মুলাচ্দ ।--জননি! তোমার $ঞকশজালমধাস্থিত যে সীমস্তপধ, তাহ! 

তোমার বদনসৌন্দধা-লহরীর পরীবাহ-শোতঃপথের নান শোত। বিস্তার 
করিতেছে । বিশেষতঃ তাহাতে দিশ্দুরবিদ্দু থাকাতে অন্গমিত হইতেছে যে, 
প্রবল শতক্র কেশকলাপরূপ অন্ধকারের কান্তিসমূহ দ্বারা প্রাত£হূর্যযাকিরণই যেন 

বন্দীককত হুইয়াছে। জদৃশ এই সীমস্তপথ আমাদিগের মঙগলবিধান করুক ॥ ৪৪ ॥ 

* নদী হইতে উৎক্ষিত্র জঙ্গ খদি অন্ত পথ হ্বারা নিঃসশরিত হয়, তাহা হউগে সেই ছিঃসরণ- 
পঙ্থফেই পরীবাহ বগে। 

০ ব্য ৮ রঃ 
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৩৯২ শঙ্করা চার্য্য-গ্রন্থমালা 

অরালৈঃ স্বাভা ব্যাদলিকুলসমন্রীতি- * রলকৈঃ, 
পরীতং তে বক্তং পগিহসতি পঞ্কেরুহরুচিম্। 

দ্রস্মেরে য্মিন্ দশনরুচিকিঞ্তক্ষরুচিরে, 

গন্ধে মাগ্যস্তি স্মরদহনচক্ুর্মধুলিহঃ ॥ ৪৫ ॥ 
ললঙ্গীঞ্থবুক্কত-টীক্া (-অরালৈঃ কুটিলৈঃ ম্বাভাবাৎ শ্বভাবতঃ 

আঁলকলতসঞ্জীভিঃ অলিকলভৈঃ ভ্রমরপোঁতৈঃ সশ্ীভিঃ সমানাভৈঃ | সমীসাস্ত- 

বিখেরনিত্যুত্বাৎ কপ্রত্যয়াভাবঃ | অলকৈঃ চূর্ণকুস্তলৈঃ পরীতং পরিতঃ ইতং 

পরীতং ব্যাপ্তুং তে তব বক্তং পরিহসতি, তত্তুল্যং ন ভবতীত্যর্থঃ। পদ্ধেরুহ- 

রুচিং পদ্ধেরুহস্ত কমলন্ত রুচিং সৌভাগাং দরদ্মেরে দরমীষৎ স্মেরো বিকাসঃ যন্ত 
তশ্মিন্ দশনকূচিকিপ্রন্বরুচিরে দশনানাং দন্তানাং কুচয় এব কিপ্রকাঃ কেসরাঃ তৈঃ 

রুচিরে স্ুভগে সুগন্ধ পদ্নগন্ধ মাগ্যত্তি নন্দস্তি শ্মরদছনচ্ুম্মধুলিহঃ শ্মরদহনন্ত 

্ররারেঃ ঈশ্বরস্ত চক্ষুষ্যেব মধুলিহঃ ভ্রমরাঃ | জিতমন্সথ্তাপি বদনসৌন্দর্যাদর্শনং 

মাদনহেতুরিতি কিমু বক্তবাং ত্ৃদ্বদনসৌন্দ্যান্বরূপমিতি ভাবঃ। 

অভ্রেখং পদবোজনা--হে ভগবতি ! স্বাভাব্যাদরালৈঃ অল্িকলভসগ্ীভিঃ 

অলকৈঃ পরীতং তে বক্তং পঞ্কেরুহরুচিং পরিহসতি। দরশ্মেরে দশনরুচি 

কিগ্রন্বরুচিরে সুগন্ধ যন্মিন্ স্মরদহনচক্ষুম্মধুলিহঃ মাস্স্তি। 

অন্তর উপমাঁলস্কীরঃ, পক্ষেরুহুরুচিরং পরিহসতীত্যনেন ব্তৃত্য কমলসাঘৃহ- 

প্রতীতেঃ। অলিকলভসগ্রীভিরিত্যত্র উপমালঙ্কারঃ১। অনয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন 

সঙ্করঃ | দশনরুচিকিপ্রহ্করুচিরে ইতাত্র রূপকালঙ্কারঃ, দশনরুচীনাং কিঞরকত্বে- 

নারোপণাৎ। ম্মরদহনচক্ষুরধুলিহ ইত্যাত্র রপকালঙ্কারঃ ; চক্ষুষাং মধুলিহস্বেনারো- 

পণাৎ। অনযোরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ সম্করদধমন্য সংস্থষ্টিঃ ॥ 8৫ ॥ 1 

লক্ককৃত-টীক্কা। ।--মরালৈরিতি। বজং পন্কেরহরুচিং 
হসতি 1 কীদুশম্? ব্ভাবকুটিলৈঃ ( অলিকুলসম্্রীভিরলকৈঃ পরীতং ব্যাপ্তমূ। 

অলিকুলহসভ্রীভি(রতি কুত্রীপি । তত্র অলিকুলং হদতীতি অলিকুলহুস! সা জীর্যেষাম্। 

অলিকলভস্ীভিরিতি কুত্রাপি পাঠ: । স্মরদহনচক্ুম্ধুণিহঃ হরনেত্রভৃঙ্গাঃ মাগ্স্তি। 
কিভীতে? দরন্মেরে ঈষদ্ধাসে। দশনকেশরকান্তিমনোহরে সুগন্ধ এতেন 
পদ্থজাপকর্ষণং দণিতম্ ॥ ৪৫ ॥ 
88885088457 

, * 'কলত-সঞ্জতি' ইতি ল প15:1 | 
1 লক্ষমীধরটাকার নর্ধ নি 'অন্বাদ' হইতে জ্ঞাতবা। 
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অন্মন্বাঙ্গ ।--মাতঃ ! ম্বভাব-কুটিল ভ্রমরসজ্ঘসদূশ-শোভা-যুক্ত অলক।- 
বলী দ্বার পরিব্যাপ্ড তোমার মুখকমল অন্তান্ত জলজ কমলের শোভাকে 

পরিহান করিতেছে । দশনশোভা-রূপ-কিপ্রন্ব-পরিশোভিত ঈষৎ হাপ্যযুক্ত সৌরভ- 
মনোহর এই বদনকমূলে অনঙ্গদর্পহারী নহেশ্বরের নয়নত্রয়দূপ মধুকরবৃন্দ উন্মত্ত 
হইয়া পতিত হইতেছে ॥ ৪৫ ॥ 

*ললাটং লাবণ্যস্থ্যতিবিমলমাভাতি তব যৎ, 

দ্বিতীয়ং তন্মন্তে যুকুটশশিখণুস্য শকলম্। * 

বিপর্ধ্যাসন্তাসাছুভয়মভিসন্ধায় মিলিতঃ 

স্বধালেপস্যুতিঃ পরিণমতি রাকাহিমকরঃ ॥ ৪৬ ॥ 
লঙ্গী এ্বল্প্রুত-টক ।__ললাটং নিটিলং লাবপ্যহ্যতিবিমলং লাবশ্যং 

তারল্যমেব হ্যতিজ্যোৎন্না তয়া বিমলং স্ষিপ্ধম আভাতি আ৷ সমস্তাপ্তাতি তব যৎ 

দ্বিতীয়ং তৎ মন্তে শঙ্কে মকুটঘটিতং কিরীট কলিতং চন্দ্রশকলং চক্জার্ধবগুম.। 
বিপর্যযাসন্তাসাৎ-__-ললাটং অবাক্কোণং বর্ততে | চন্দ্রশকলং ললাটন্তোপরি উর্ধশূঙ্গং 
বর্ততে । উভয়োবিপর্যযাসন্তাসঃ শৃঙ্গচতুফসম্মেলনং তন্মাৎ উভ্য়মপি ললাটচন্ত্র- 
শকলে সম্ভয় মিলিত্বা। চকারোতিশয়বাচী | মিথঃ অন্তোন্তং সুধালেপস্থ্যতিঃ 

স্থধায়াঃ অমৃতন্ত লেপঃ বিলেপনং তন্ত স্যাতিঃ সীবনং যস্ত সঃ অমুতরসসান্দ্র ইত্যর্থঃ। 

পরিণমতি তান্দ্রপ্যং ভঙ্জতি, তদাঁকারাকারিত ইত্যর্থ:। রাকাহিমকরঃ রাকান্নাং 

পুর্ণিমায়াং হিমকরশ্চন্ত্রঃ | 
অন্রেখং পদযোজনা--হে ভগবতি ! তব যৎ ললাটং লাবণ্যঘ্যতিবিমলম্ 

আভাতি তৎ মকুটঘটিতং ছ্বিতীয়ং চন্দ্রশকলং মন্তে । বদ্যল্মাৎ কারণাৎ উভয়মপি 

বিপর্য্যাসন্তানাৎ মিথঃ সয় চ সুধালেপস্থযতিঃ রাকাহিমকর়ঃ পর্র্ণমতি। 
পৃর্ণিমায়াং সম্পূর্ণত৷ চন্ত্রস্ত কথং ভথে কিরীটে অর্ধদেহাবিষ্টতয়। চন্্রং 

পরিদৃশ্তত ইতি পূর্ণেমাচন্ত্রং নিমিত্তীকৃত্য ললাটমুৎপ্রেক্ষতে। 
অত্র উতপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ললাটম্ত অর্ধচন্দ্রতেলোৎপ্রেক্ষণাৎ। দ্বিতীগ্াদ্ধে 

অতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ; রাকাহিমকরন্ত ললাট কিরীটধটিতচন্ত্ররেখাদ্বিতীয়নির্্বাণা- 

সম্বন্ধেইপি সন্বন্ধকথনাৎ। অত্র কবিকল্লিতবন্ত্বৃত্তসৌন্দর্য্যয়োভেদাধ্যবসায়ঃ | 
উতপ্রেক্ষাতিশয়োক্ত্যোঃ অজ্াঙ্গিভাবেন সন্করঃ। ্অধ্যবসায়ব্যাপারপ্রাধান্যে 

* 'মকুটঘটিতং চল্রশকলম্, ইতি ল পাঠ । 

১ মস ৩ 
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উৎপ্রেক্ষা” পঅধ্যবসিতপ্রাধান্যে ত্বতিশয়োক্তিঃ 1” সুত্রদযন্তায়মর্থঃ--অধ্যবসায়- 

বিষয়ভৃতে অধ্যবসালক্রিয়াকূপন্ত ব্যাপারস্ প্রাধান্তং যত্র তত্্রোতপ্রেক্ষোথানমূ। 

যদ! অধ্যবসাম্মবিষয়ভূতে অধ্যবসিতস্তৈব প্রীধান্তং প্রতীয়তে, তদা1 অতিশয়োক্তে- 

কুখানমূ। অধ্যবসায়ো নাম-_নিশ্গ্জ্ঞানম্। তচ্চ কাবপ্রোঢোক্তিসিদ্ধমূ, ন 

বাস্তবমূ। উপ্রেক্ষায়াস্ত অধ্যবসানক্রিয়াপ্রাধান্স্ত স্োোতকাঃ প্মন্তে শঙ্কে ্রবম্” 
ইত্যেবমাদয়ঃ স্বরূপোতপ্রেক্ষাপ্ভোতকাঃ | হেতৃৎপ্রেক্ষায়াং হেতুরেব। ফলোপ্রে- 

ক্ষায়াং ফলমেব স্ভোতকম্। অতএব স্বরূপোৎপ্রেক্ষানাঁম্ ইবাগ্ভাবে হেতুফলয়োর- 
সম্ভবাৎঃ অতিশয়োক্তৎপ্রেক্ষয়োঃ ভেদাভাবাৎ সৈবোতপ্রেক্ষা অতিশয়োক্ৌ 
অস্তভূতেতি দিগ্াত্রমুক্তমূ ॥ ৪৬॥ 

-চীক্ক11-_হলাটমিতি। তব লাবণ্যকাত্তযা সুনিষ্মনং 
তব বল্ললাটম্ আভাতি, তন্মুকুটার্ধচন্তরস্ত দ্বিতীয়ং থণ্ডম্ ইত্যহং মন্তে | বিপর্যযাস- 

ম্যাসাদ্ বিপরীতবিস্তাসাৎ উভয়ং শশিখণ্ডং মিলিতং সৎ রাকাহিমকরঃ পরিণমতি। 

পুর্ণচন্ত্রঃ সম্পচ্ভতে ৷ হিমকরঃ কিন্ভূতঃ ? স্ুধালেপস্থ্যতিঃ অমৃতলেপনেন স্াতিঃ 
গ্রথনং যন্ত । অধোমুখং ললাটমুর্ধীমুখং চ মুকুটার্ চন্দ্রথওম্ অনরোরমৃতলেপগ্রথনেন 

সম্ুখীকৃত্য সংযোগাৎ পূর্ণচন্দ্রো! ভবতীতি বাক্যার্থঃ ॥ ৪৬ | 
অঅন্যুভ্বাঙ্গ ।-হে জননি! লাবণাকাস্তি দ্বারা সুনির্দীল তোমার ললাটখণ্ড 

দর্শন করিয়া অনুমিত হইতেছে যে, ইহ! মুকুটন্বরূপ অদ্চন্দ্রের দ্বিতীয় অর্ধ থণ্ড। 

এই চন্দ্রথগুদ্ব বিপরীতভাবে বিগ্তস্ত এবং অমৃতলেপন দ্বারা গ্রথিত ও 

সংযুক্ত হুইয়! পৃর্ণচ্দ্র্ূপে পরিণত হইয়! থাকে ॥ ৪৬॥ 

ভ্রুবৌ ভুগ্নে কিঞ্চিভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি, 
ত্বদীয়ে নেত্রাভ্যাং মধুকর রুচিভ্যাং ধৃতগুণম্ । 

* ধনুন্মন্তে সব্যেতরকরগৃহীতং রতিপতেঃ, 
প্রকোষ্ঠে মুফ্টৌ৷ চ স্থগয়তি নিগৃঢ়ান্তরমিদমূ্ ॥ ৪৭ ॥ 

ললক্গমীতক্ুত-টৌক্কা ।__ক্রবে। জরবন্লী ভূগ্নে অবাকৃশৃঙ্গতয়! বলয়িতে 

কিঞ্চিত নাত্যন্তং ভূবনভয়ভঙ্গব্যমনিনি ভূবনানাং জগতাং তযস্ত উপত্রবস্ত ভঙ্গে 
নাশকরণে, বাসনং তদেকপ্রব্ণতা অন্তা অস্তীতি ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনী তম্তাঃ 
সনুদ্ধিঃ।  খদীয়ে ভবৎসন্বন্ধিন্যো নেত্রীভ্যাং অক্ষিভ্যাং মধুকররুচিভ্যাং মধু- 

করাণাং ভ্রমরাণামিব রুচিঃ শোভা যযোস্তাভ্যাং মধুকরাকারাকারিতাভ্যামিত্যর্থ;। 
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ধতগুণং ধূতঃ সম্পাদিতঃ গুণঃ জ্যাবল্লী যস্ত তত ধন্ুঃ চাপং মন্তে শঙ্কে সব্যেতরকর- 

গৃহীতং সব্যে। দক্ষিণঃ তদিতরো! বামঃ স চাসৌ করশ্চ তেন গৃহীতম্। সব্যেতর- 

শব্ষেন একেনৈব হস্তেন সর্ব! ধৃতং, ন তু বাণপ্রয়োগার্থমিতি হুচ্যতে । রতিপতেঃ 

মন্মথন্ত প্রকোষ্ঠে মণিবুন্ধে মুষ্টৌ৷ অঙ্গুলীনাং গ্রন্থৌ। অযং মুষ্তিশবঃ অনুশ।সনবশাৎ 
স্্রীলিঙ্গোৎপি প্রয়োগবাহুল্যাৎ পুংলিঙতামাপন্নং, গণ্ডষশববৎ। যথ1-_-“উদরং 
পরিমাতি মুষ্টিনা* ইতি ন্ষৈধে প্রয়োগঃ। স্থগয়তি স্থগনং ছাদনং কুর্ববতি সতি, 

নিগৃঢান্তরং নিগৃঢ়ে অন্তরে মৌবর্বাদওয়োরধস্ত তৎ। উমে হে পার্ধতি ! 
অব্রেখং পদযোজনা-_হে উমে ! ভূবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি ! ত্বদীয়ে কিঞিছুগ্নে 

জরবে। মধুকররুচিভ্যাং নেত্রাভ্যাং ধৃতগুণং রতিপতেঃ লব্যেতরকরগৃহীত€' প্রকোষ্ঠে 
ুষ্টো চ স্থগয়তি পতি নিগৃঢান্তরং ধনুরমন্তে । 

অত্র ক্রবৌ হস্গুরিতি রূপকং, ক্রবোঃ ধন্রূপেণ নিরূপণাৎ। অতএব দ্বিবচনৈক- 

বচনয়োঃ সামানাধিকরণ্াং ভ্রুবৌ ধন্ুরিতি। 

অয়ং ভাবঃ__বিশেষণং চতুধিধম্__ব্যাবর্তকবিশেষণম্) উপরঞ্জকবিশেষণম্, 
উপলক্ষণবিশেষণম্) উপাধানবিশেষণং চেতি । তত্র ব্যাবর্ভকবিশেষণং নীলোৎপল- 

মিত্যাদি, তত্র নৈলান্ত শ্বেতাদিব্যাবর্তকত্বাৎ। উপরঞ্রকবিশেষণং দ্বিবিধম্স- 

উপরঞ্জনস্ত আরোপবিষয়গোচরত্বেন। আরোপ্যমাণগোচরত্বেন চেতি। তন্ত্র 

আরোপবিষয়গোচরত্বে “মুখং চন্দ্রঃ” ইত্যাদি তত্র চন্ত্রত্বেন মুখস্ত উপরঞ্জনম্। 

অতএব লিঙ্গভেদেইপি বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ সিদ্ধ এব। ৭স তদুচ্চকুচৌ ভবন্” 

ইতি নৈষধে। তত্র সঃ ইতি কলশ এক) ঘ্বৌ কুচৌ, উভয়োধিশেষণবিশেষ্য- 
ভাবঃ। আরোপ্যমানবিশেষণং তু “তিরস্করিণ্যে। জলদ1 ভবস্তি।” অত্র আরোপা- 

মাণতিরস্করিণীত্বম আরোপবিষয়াত্মতয়। স্থিতম্। এতচ্চ পূর্বমেব নিরূপিতম্। 
উপলক্ষণবিশেষণম্-_কাকবদ্দেবদত্তগৃহম্। পৃথকৃস্থিতে হি ধর্ষিণি উপলক্ষণমিতি 

উপলক্ষণবিদঃ। কাকত্বাদিজাত্যাবিষ্টপোব উপলক্ষণত্বাৎ [িশেষণতো! ভেদঃ। 
উপাধানবিশেষণম্-_প্রক্তস্কষটিকম্* ইতি | ৪ ধর্ম্যাত্মন। উপাধাক্বকত্বাৎ উপশীক্ষণতো 

ভেদঃ। ব্যাবর্তকত্বাভাবাৎ নীলোৎপলাদের্ব্যাবৃত্তিঃ 
অত্রেদং তত্বম্--উপরঞ্রকবিশেষণস্থলে--মুখং চন্দ্র» “কল: ত্তনৌ--” 

*ক্রবৰৌ ধনুঃ* ইত্যাদিস্থলে--চন্ত্রকলশাছ্যপরঞ্জকবিশেষণানি আশ্রিতলিঙ্গসঞ্থ্যা- 

নেব মুখাদিকং স্তনাদিকং বিশিংষস্তীতি, ন স্তলাদেঃ মুখাদের্বা। লিঙ্গং সঞ্্যাং বা 
ভজন্তে। নিয়তলিঙ্গতয়া বিশেষ্যনিসন্বাভাবাৎ ইতরেভ্যো৷ বিশেষণেভ্ে। ব্যাবৃত্বিঃ | 
মন্তেশবগ্রয্বোগাৎ সম্তাবনোখথানাৎ উতপ্রেক্ষালঙ্কারোংপি | অনয়োং অন্থষটিঃ, 
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অপৃথকৃস্থিতয়োঃ অলঙ্কারয়োঃ অঙ্গাঙ্গিভাবাৎ । অপৃথকৃস্থিতয়োঃ অলঙ্কারয়োরঙ্গাঙ্জি- 
ভাবোহম্সর্জলমূ। পৃথক্স্থিতয়োস্ত সন্করঃ ইত্যালঙ্কারিকরহস্তম্। অতিশয়োক্তিরপি, 
ভ্রমধ্যনাসিকামধ্যয়োঃ মুষ্টিপ্রকোষ্ঠস্থগিতত্বেনাধ্যবসানাৎ। অত্র নাসিকায়াঃ 
সব্যেতরকরত্বেনীরোপণপ্রতীতেঃ রূপকা লঙ্কারো ধবন্ততে । মদা--সব্যেতরকরত্থেন 
নাসিকারাঃ অধ্যবসানপ্রতীতেঃ অতিশয়োক্তিঃ। অনয়োঃ সন্দেহঃ সম্ভরঃ ॥ ৪৭ ॥ 

অ্যুতাননস্দ্ক্কতন-টীক্কা | ক্রবৌ ইতি । হে ভূবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি ! 
সংসারভয়ভঙ্জনশীলে ! ত্বদীয়ে কিঞ্ছুগ্নে ঈষৎকুটিলে ত্রবৌ রতিপতেঃ কামন্ 
ধন্ছরিতাহং মন্তে । কামধনুষঃ সাম্যমাহ | মধুকররুচিভ্যাং নেত্রাভ্যাং ধৃতগুণে 

মধুকরগুণং কামধনুরিতি। ধন্থঃ পৌম্পমিতাপিগ্লোকেন পূর্বমুক্তমূ। তৎ কথং 
ধনু পরোর্শ্মধ্যে শৃণ্ঠতা ইত্যাহ,__নিগৃঢাস্তরং নেয়ং শৃল্ঠত! কিন্তু অবাক্তম্ধ্যম্। 

কথমিত্যাহ নব্যেতর ইত্যাদি। ইদং ধন্থঃ সব্যেতরকরগৃহীতং নত প্রকোষ্ঠে 

মণিবন্ধে মুষ্টো মুষ্টিদেশে চ স্থগয্নতি আচ্ছাদয়তি, রতিপতিরিতি কর্তৃপদং 
কুত্রাপি দৃশ্তাতে ॥ ৪৭ ॥ 

অসন্নুব্বা্গ ।--মাতঃ ! তুমি সংসারভয়ভঞ্নকারিণী। তোমার ঈষৎকুটিল 
ভ্রযুগল রতিপতি কামদেবের শরাসনম্বরূ্প এবং ভ্রমররুষ্ণ নয়নযুগল ধনু ণশ্বরূপ 
বোধ হুইতেছে। ত্রযুগ্নল মধ্যস্থান-বিচ্ছিন্, নযবন-যুগলের মধ্যস্থানে নাসিক।; 
কিন্তু ধন্থ ত এইরূপ মধ্যবিচ্ছিন্ন হয় না, ধন্থগ্ুণও মধ্যবিচ্ছিন্ন হয় নাঃ তবে, 

এই যে বিচ্ছদ বা ফাঁক, তাহার কারণ ধনুর্ধারী কামদেবের বামহস্তের মণিবন্ধ ও 

ুষ্টি দ্বারা খঁ মধ্যস্থান সমাচ্ছার্দিত রহিয়াছে। (বাণত্যাগ করিবার সময় 

ব্যতীত, ধনুর্ধারী বামহস্তে ধনুর মধ্যভাগ মুষ্টি দ্বারা ধারণ করে, মণিবন্ধের 

দিকে ধন্ছগুপ থাকে )॥ ৪৭ ॥ 

অহুঃ সুতে সব্যং তব নয়নমর্কাত্মকতয়া, 
ত্রিষামাং বামং তে স্মৃতি রজনীনায়কতয়া । 

তৃতীয় তে দৃন্টিদরদলিতহেমাম্থজরুচিঃ, 
সমাধত্তে সন্ধ্যাং দিবসনিশয়োরস্তরচরীম্ ॥ ৪৮ ॥ 

হন্্রীখবলপর্ুত-টীক্কা (অহ; দিবসং স্থতে জনয়তি সব্যং দক্ষিণং 
তব নয়নং নেত্ুম অর্কাতআ্মক তয়! হুর্ধ্যাতকতয়। | ত্রিষামাং রাত্রিং বামং সব্যেতরং 

তে তব স্ৃজতি স্থাতে বজনীনায়কতয়। চন্াতব্ীতয।। তৃতীয়! নিটিলস্থিতা তে 
তব দৃষ্টিঃ দরদলিতহেমাশুজরুচিং দরদলিতমীবদ্িকসিতং হেমানুজং রক্তাশুজং 
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তন্তেব রুচির্বস্তাঃ সা সমাধস্তে সম্যগাধত্তে করোতি দিবসনিশয়োঃ অহোরাত্রয়োঃ 

অন্তরচরীং মধাবর্ডিনীং সন্ধ্যাম ১ সামং-প্রাতরাজ্মকসন্ধ্যাকালছ্বিতয়ম্তা অগ্নিহোত্র- 

সাধাত্বাদিতি ভাবঃ। 

অত্রেখং পদনোজনা_-ছে ভগবতি ! তব সব্যং নয়নম্ অর্কাআ্মকতয়া অহঃ 

কুতে। তে বামং নয়নং রজনীনায়কতর়। ব্রিষামাং সজতি | তে দরদলিতহেমাধুজ- 

রুচিঃ তৃতীয়! দৃষ্টি দিবসনিশয়োঃ অন্তরচরীং সন্ধ্যাং সমাধতে। 
অত্র ৃর্্ন্া্যাত্মকনয়নত্রয়েণ ভগবত্যাঃ অবয়ববিশেষণেন দিবসনিশাদন্ধ্যা- 

ত্বককালত্রয়োপলক্ষিত-পক্ষ-মাস্ত যুগকল্লাদিকালোৎপত্তিকথনাৎ ভগবত্যাঃ কালাৰ- 

চ্ছ্ত্বং দূর এবাপান্তমিতি ধ্বন্যতে। ইদমুত্তমং কাব্যম্। মধ্যমকাব্যতা- 
প্রতীতিরপি, “অর্কাত্বকতয়া” পরজনীনায়কতয়।” ইতি বাচ্যারমানত্বাৎ। দর- 
দলিতহেমান্থজরুচিরিতানেন অগ্রিনেত্রত্বং ধ্বন্ততে । অয়মন্ুপ্রাপনাত্বকঃ | মধ্য- 

মোত্তমকাবাপ্রয়োজকধ্বন্টোঃ সংস্্িঃ | সংস্জ্যমানং ব্ঙ্গযঘয়ং প্রধানধ্বনিনা 
অঙ্গাঙ্গিভাবেন সক্কীধ্যত ইতি দিক্ ॥ ৪৮ ॥ 

।--অহঃ স্থতে ইতি। তব সব্যং দক্ষিণং 
নয়ন সূর্য্যরূপত্বাৎ দিবসং স্থজতি | বামনয়নং চন্দ্রূপত্থাৎ ত্রিযামাম্। ঈষদবিচলিত- 

কান্তিস্তৃতীয়৷ দৃষ্িদ্দিবারাত্র্যোরস্তরচরীং মধ্যগাং সন্ধ্যাম্ আধতে স্জতীত্যর্থঃ। 
হেমাধুজরুচিমিতি কুত্রাপি পাঠঃ। এতেন বহ্বিসারপ্যাৎ স্বর্ণন্ত বঙ্্যাত্মকত্বাচ্চ 
বঙ্যাত্মিক! তৃতীয়া দৃষ্টিরিতি সচিত!। নিত্যন্ত কালস্ত ভবতী কারণমিতি ভাবঃ ॥৪৮| 

অবল্ভুন্বাঙ্ছ ।-জননি! তোমার দক্ষিণ চক্ষু হৃর্ধ্যম্বরূপ বলিয়। দিবসের 

টি করিতেছে, তোমার বামনয়ন চন্্রন্বরূপ বলিয়া রাত্রি স্থষ্টি করিতেছে 
এবং ঈষৎ বিকসিত সুবর্ণকমলসদশ তোমার ভূতীয় নর্যন ( অগিশ্বন্নপ ) দিবস ও 
রাত্রির মধ্যবস্তিনী ( অগ্সিহোত্বের উপধুক্ত ) সন্ধ্যা সম্পাদন করিতেছে ॥ ৪৮ ॥ 

বিশাল! কল্যাণী স্ফুটরুচিরযোধ্যা ক্.কুঘলয়ৈঃ১ , 
কপাধারাধার! ৭ কিমি মধুরাঁভোগবতিকা! ক । 
অবস্তী দৃষ্টিস্তে বন্ছনগরবিস্তারবিজয়া, 
গ্রুবং তত্তম্নামব্যবহরণযোগ্য। বিজয়তে ॥ ৪৯ ॥ 

_লঙ্গীশন্সক্কত- টীক্ষা বিশাল! বিপুল।, কলানী মঙ্গলাত্মিকা, 

* 'আযোগা। ইতি 1 'কৃপাপারাধারণ ইতি 
1 ভোগলতিক ইতি চ বয়টীকাকৎস্্ত: পাঠঃ 
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স্ষুটরুচিঃ প্রশ্ফুটকাস্তিঃ, অযোধ্যা যোদ্ধ,মশক্যা। কুবলয়ৈঃ ইন্দীবৰৈঃ কৃপাধারাধারা 
ক্ক্পাধারাণাং কক্ষণাপ্রবাহাণাং আধারভূতা । আধারশবন্ত কর্ণ ঘওস্তত্বাৎ 

বিশেষ্যনিত্ববেন স্ত্রীলিঙ্গত্বম। কিমপি মধুরা অব্যক্তমধুর! । আভোগবতিকা 

আভোগঃ অন্তঃপরিণাহঃ দৈর্ধ্যমিতি যাব । অবস্তী রক্ষিক! দৃ্িঃ তে নয়নঃ 

বুনগরবিস্তারবিজয়৷ ব্ছনাং নগরাণাং বিস্তারেণ সামস্ত্যেন বিজয়া স্ফুরস্তী। 
ঞরবং নিশ্চয়মূ। তত্তন্ামব্যবহরণযোগ্য। তানি তানি চ নামানি তত্ন্নামানি বিশালা* 

কল্যানী-অযোধ্যা-ধারা-মধুরা-ভোগবতী-অবস্তী-বিজয়া-ইত্যষ্ট নগরনামানি তৈঃ যদ্বা- 

বহরণং ব্যবৃহারঃ তত্র যোগ্যা বিজয়তে সর্বোৎকর্ষেণ বর্তুতে । 
অত্রেখং পদযোজনা- হে ভগবতি ! তেদৃষ্টিঃ বিশাল! 'কল্যানী স্ফুটরুচিঃ 

কুবলয়ৈঃ অযোধ্যা কৃপাধারাধার! কিমপি মধুর! আভোগবতিক।,অবস্তী বন্থনগর- 
বিস্তারবিজয়! তত্তস্নামব্যবহরণযোগ্যা গ্রুবং বিজয়তে । 

অভ্রেদমনুসন্ধেয়ম্স-বিশালাপ্রভৃতয়ো বিজয়ান্তাঃ তৃষ্ট নগর্যাঃ অষ্ট দৃষ্টয়স্চ ; 

বিশালা নাম দৃষ্টিঃ অস্তধিকাশরূপ৷ । কল্যাণীদৃষ্টি বিস্মিত । অযৌধ্যাদৃষ্টিঃ 
ম্মেরকণীনিকা। ধারাদৃষ্টিঃ অলস । মধুত্াদৃষ্টিঃ বলিতা। আভোগবতীদৃষ্টিঃ 
গিগ্চ। | অবস্তীদৃষ্টিং মুগ্চী। বিজয়াদৃষ্টিঃ প্রান্তকনীদিকা আকেকরাথ্যা দৃষ্টিঃ। 
এতা৷ অষ্ট দৃ্টয়ঃ সর্বযোধিৎলমানাঃ। ভগবত্যাং তু বিশেষঃ--এতাঃ দৃষ্টয়ঃ যথা- 

ক্রমং সংক্ষোভা কর্ষণত্রাবণো ম্মাদবস্তোচ্চাটনবিঘবেষণমারণক্রিয়াস্থ সংভিন্নাঃ। 
এতছুক্ষং ভবতি-_ভগবতী যত্র প্রদেশে স্থিত্ব! অন্তধিকাশযুক্ততয়! বিশালাখ্যয়৷ 

ৃষ্ট্যা জনসংক্ষোভমকরোৎ স দেশো বিশালানগরী । ত্র প্রদেশে স্থিত্বা টা 

আকেকরয়! দৃষ্ট্যা বিজয়াখ্যয়। শত্রমারণমকরোৎ ম দেশে! বিজয়ানগরী। এবং 
মধ্যবর্তিনীনাং যঞ্্াং পুরাং নামধেয়ানহানি । যথোক্তং ভগবৎপাদৈঃ-_বিশালাস্তাঃ 
ভগবত্যাঃ দৃষ্টিবিশেষাঃ সংক্ষোভাদিকম্মসাধনভূতাঃ অস্তধিকাশাদিরূপাশ্চৈতি সর্ব্বমন- 
বন্ধমিতি। এতদেব/স্পন্টীকৃতং তত্্যাখ্যাকারৈঃ তত্র তত এব অবধার্ধ্যম্ ॥ ৪৯ ॥ 

শঙ্গদীম্বল্প-টীব্গটল আন্্পাওঞুতা |) বিশাল (২) কল্যাণী 
(৩) অযোধ্যা (6) ধারা (৫) মধুরা। (৬) ভোগবতী (*) অবস্তী (৮) বিজয়। এই অষ্ট নগরী 

উক্ত নামে আখ্যাত অষ্ট দৃষ্টিবলেই উৎপন্ন । ইহা! গৃঢার্থ। স্পষ্টার্থ যা- দেবি ! 
তোমার কমনীয় দৃষ্টি বিশালা, মঙ্গলমর়ী, ইন্দীবরের আযোধ্যা। অর্থাৎ প্রতিঘ্বন্দিতার 
অভীতা ; (তোমার দৃষ্টি) করুণা-ধারার আশ্রয়, অনির্বচনীয় মধুরতা-পূর্ণ! 
আভোগবতী--( দীর্ঘ) .ভক্তরক্ষিণী ও বন্নগরক্ীদমাবেশে শোভ মানা । মনে 
হয়, তোমার দৃষ্টি হইতেই এই লব নগরীর নামবাবহার হুইয়াছে ॥ ৪৯ ॥ 
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অসচ্যুতানন্দ্রত-টীব্ষা ।-বিশানা ইতি। তব দৃষটিিজয়তে 
সর্কেষাং দৃষ্টিং তিরস্করোতি। দৃষ্টিঃ কিস্ভৃতা? বহছুনগরবিস্তারবিজয়৷ | এতেন 
বিপুলনগরাণাং বিততেরপি তব দৃষ্টেবিততির্গরীয়সীতি ভাবঃ ৷ তথ। চ ধরণিঃ,-_ 

বছ স্তাৎ ত্র্যাদিসংখ্যান্তু বিপুলেহপ্যভিধেয়বৎ। তত্তক্লামব্যবহরণযোগ্য। তেষাং 
বিপুলনগরাদীনাং নামতিস্তব দৃষ্টের্ব্যবহারোহপি যুজ্যতে ইতি ভাবঃ। তদেৰাহ 

বিশান্সেত্যাদি। তব দৃষ্টিঃ কিন্ভৃতা ? বিশাল! দীর্ঘাঃ নগর্ধ্যপি বিশালানায়ী। 

দৃষ্টি: কল্যাণশুণযুক্তা, নায় নগর্ধ্যপি কল্যাণী। দৃষ্টিঃ স্ফুটর চির্ব্যক্তকাস্তিঃ 
নগর্যপি স্ফুটরুচিন্নায়ী ৷ দৃষ্টিঃ কুবলমৈরধোগ্যা ভূচক্রেঘসদৃশী । নগর্ধ্যাপি অযোগ্যা- 
নায়ী চীনদেশো্ভব।। অযোধ্যা ইতি পাঠে দৃষ্টিঃ কুবলয়ৈর্নীলেন্দীবরদলৈরযোধ্যা 
যোদ্মশক্যা অর্থাৎ অজেয়া। নগর্ধাপি অযোধ্যানায়ী। দৃষ্টিঃ কৃপাপারাবারা 
কপানিম্ধুরূপা | নগর্যযপি কৃপাপারাবারানারী । বারাপদেন বারাণসী উপলক্ষাতে, 

যথ। ভীমে। ভীমসেনঃ ।* অথবা কৃপাপদেন কৃপাবতী পার! হারাবত্যাখ্য। 

বার৷ বারাণমী | দৃষ্টিশ্বধুর। মনোহারিণী। নগর্ধ্যপি মধুরানায়ী। মধুন! বাজ্ঞ। রাতা 

গৃহীত! ইতি বু[ৎপত্ত্যা মুর উপলক্ষ্যতে। তথ! চ মধুপুরীতি সর্বত্র খ্যাতা। 

ৃষ্টিরভোগলতিক। কর্ক্রমরূপা | নগধ্যপি ভোগলতিকা-নাম্ী । দৃষ্টিরবস্তী ভক্তরক্ষণ- 
পরা | নগর্যপি অবস্তীনায়ী । অতএবাত্র ছলোক্ত্য। শব্চিত্রালঙ্কারঃ হুচিতঃ ॥ ৪৯ ॥ 

 অসন্যুহ্বাজ্গ ।-_জননি ! তোমার দৃষ্টি বছনগরসমূছের বিস্তারকে জয় 
করিয়াছে অর্থাৎ তোমার দৃষ্টি অতীব বিস্তীর্ণ । এই কারণ তৌমার দৃষ্টি বিশাব! 
অর্থাৎ সুদীর্ঘ।। এই জন্ত বিশালানারী একটি নগরীও প্রসিদ্ধ! হুইয়াছে। 
তোমার দৃষ্টি কল্যাণী অর্থাৎ মঙ্গলদায়িনী; এই হেতু কল্যাণী নামে একটি 
নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে : তোমার দৃষ্টি স্ফুটরুচি অথবা নির্ঘ্রলকান্তি) এই 
কারণ স্ফুটরুচি নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে । তোমার দৃষ্টি ভূমগুলে 
অযোগ্যা বা অসদৃশী ) এই জন্ত চীনদেশে 'অযোগ্যা,নামে একটি নগরও প্রসিদ্ধা 
হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি কপাপারাবার! অর্থাৎ কৃপাসাগরস্বরূপা ; এই হেতু 
কুপাপারা-নান়্ী এবং বার অর্থাৎ বারাণলী নায়ী নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে। 
তোমার দৃষ্টি মধুরা অর্থাৎ মনোহারিণী ; এই কারণে মধুর! ( মধুর! ) নামে 
একটি নগরীও প্রসিদ্ধ হইয়াছে । তৌমার দৃষ্টি ভোগলতিকা অর্থাৎ কর্মবৃক্ষ- 
স্বরূপ। ) এই জন্য ভোগলতিকা নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে। তোমার 
দৃষ্টি অবস্তী অর্থাৎ ভক্তজনকে রক্ষা করিতেছে ) এই হেতু অবস্তী ,নামে নগরীও 
প্রসিদ্ধ! আছে। বোধ হয়, এই জন্তই বিশালা, কল্যাণী, স্ফুটরুচি, অযোগ্যা। 
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ককুপাপারা, বারাণলী, মধুর! (মথুর! ), ভোগবলতিকা ও অবস্তী নগরী এঁ সকল 

ব্যবহারের যোগ্য! হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥ 

কবীনাং সন্দর্ডস্তবকমকরন্দৈকরসিকৎ, 

কটাক্ষব্য!ক্ষেপভ্রযরকলভৌ৷ কণযুগলমৃ । 

অমুষ্ধন্তো দৃষ্টা তব নবরসাস্বাদতরলা- 
বসুযাসংসর্গাদলিকনয়নং কিঞ্চিদরুণম্ ॥ ৫০ ॥ 
(. 

লঙ্গীত্বল্রর্ুত-টীব্চা ।__কবীনাং কবীস্বরাণাং সন্দভস্তবকমকরন্দৈক- 

রূসিকং সন্দর্ভঃ কাব্যসন্দর্ভঃ স এব স্তবকঃ পুষ্পগুচ্ছং তত্র মকরন্দে একং মুখ্যং 

রদিকং মুখারসিকং কাব্যামৃতা স্বাদৈকরসিকমিত্যর্থ; | কটাক্ষব্যাক্ষেপত্রমরকলভৌ, 

কটাক্ষাবেব ব্যাক্ষেপৌ ব্যাজৌ যয়োন্তৌ, তৌ চ তৌ ভ্লুমরকলভৌ চেতি সমামঃ। 

ভ্রমরকলতৌ দ্বিরেফডিস্তৌ। অত্র যগ্তপি কলতশব্বঃ করিডিস্তবচনঃঃ মহাকবি- 

প্রয়োগপ্রাচুরধ্যবশাৎ বিশেষত সামান্তে লক্ষণ ভ্রমরকলভাবিতি। কর্ণযুগলং কর্ণয়োঃ 

শ্রবণরোঃ যুগ্মম্ অমুঞ্স্ত। রসান্বাদলম্পটতয়৷ অত্যজস্তৌ দৃ্) তৃতীয়ন্ত নয়নস্ত 

উর্ধস্থিতত্বাং | তব নবরসাস্বাদতরলৌ নবরসাঃ শৃঙ্গারাদয়ঃ নবত্বসংখ্যাযুক্তাঃ রসাঃ। 

নবরস: শীকপার্থিবাদিত্বাহৃত্তরপদলোপঃ) অন্তথ! পদ্থিগোঃ* ইতি ভীপি রূতে নবরদী 

ইতি স্তাৎ। নবরসানাষাম্বাদে ভোগে তরলৌ লম্পটৌ। অসুয়াসংসর্গীৎ অসুয় 

ঈরষ্যা তন্তাঃ সাংসর্গঃ দন্বন্ধঃ তন্মাং। অলিকনয়নং নিটিলনেত্রং কিঞ্চিদরুণং কিঞ্চিৎ 

কোপাদিবারুণম্। 

অত্রেখং পদযৌজনা--কে ভগবতি ! কবীনাং সন্দওস্তবকমকরন্দৈকরসিকং 

তব কর্ণধুগলং কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলতৌ৷ নবরসাস্বাদতরলৌ অমুধস্তৌ দুই অনুয়- 

সংসর্গাৎ অলিকনয়নং কিঞিদরুণম্। 

অয়মর্থঃ_-নয়লত্রয়মধ্যে দ্য়োরমৃতপানে সিদ্ধে একন্ত নয়নস্ত অনুর যুজ্যতে। 

আকর্ণাস্তনেত্রা ভগবতী ইতি বস্তরধবনিঃ ৷ অত্র অতিশয়োজিরলঙ্কারঃ ) শবণয়োঃ * 

কাব্যামুতান্বাদসন্বস্ধাভাবেইপি সম্বন্ধকথনাৎ। ভ্রমরকলভাবিত্যত্র অপহুবালঙ্কারঃ। 

যন্বা-_রূপকং, বটাক্ষব্যাক্ষেপঃ কটাক্ষাত্অতয়া অবস্থিতিরিতি ব্যাথ্যেয়ম্। অতিশয়ো- 

জ্কান্তরমপি, ভ্রমরকলভয়োঃ মকরন্দান্বাদাসত্বন্ধেংপি সন্বন্ধকথনাৎ। কবিক্ৃত 

বস্তরুতসৌন্দর্ধ্হয়ারভেদাধ্যবসায়াং.  অতিশয়োজ্যস্তরমপি। জ্রমরকলভয়োঃ 

& দেএয়োঃ শ্রবপগত ইতি কলাযাধপুরমুজিতকোশপাঠ;। 



শঙ্গরা চার্যয-গ্রন্থমাল! ৪০১ 

মকরন্দাস্বাদাসম্বন্বেইপি সম্বন্ধকথনাৎ কবিকৃতবস্তরূতসৌন্দর্যযয়োবভেদাধ্যবসারাৎ 

অতিশয়োক্ত্যোরন্ুপ্রাণ্যন্থপ্রাণকভাবঃ  সমন্ধঃ। অপঙ্নবস্ত অঙ্গাঙ্গিভাবেন 

সঙ্কীর্ণঃ॥ ৫০ | 

অচ্যুতানন্দূক্কৃত-টীক্কা ॥--কবীনাম্ ইতি | তব অলিকনয়নং 

ললাটস্থং নয়নম্ অসুয়াসংসর্গাৎ হিংসাসম্পর্কাৎ ঈধদ্রক্তং জাতম্। কথমিত্যাহ 7 
কর্ণুগলম্ অমুষ্কস্তৌ৷ অপরিত্যাগিনৌ কটান্গক্ষেপরূপত্রমরশাবকৌ দুষ্ট! । কর্ণ- 

যুগলং কিস্তৃতম্? কবীনাং সন্দ্ভস্তবকমকরন্দৈকরসিকং ব্রক্গাদীনাং নানাগুণ- 
বিশিষ্টকাব্যরচনারূপপুষ্পগুচ্ছস্ত শৃঙ্সারাদিভাবরূপরসেন রসযুক্তমূ। জুস্তরশাবকে। 

কিম্তৃতো ? নব্রসাস্বীদতরলৌ অপুর্বমকরন্দাস্বাদচঞ্চলৌ | এতেন নয়নতৃঙ্গশাবকয়োঃ 

শ্রবণাস্তগতয়। শ্রবণৃষুগ্ললস্ত কাব্যরসেন সরসতয়া চ স্বভাবরক্তস্তালিকনয়নস্ত অসুয়া- 

সংসর্গতান্মীয়তে ॥ ৫০ ॥ 

অন্নুবাচ্গ ।--জনন্ি! ব্রহ্ধ। প্রভৃতি কবিগণের বিরচিত নবরস-পরিপুর্ণ 

কবিতাপন্দর্ডরূপ সুমনোহর কুসুমগ্ডচ্ছের নবরসে পরিপ্লগত তোমার শ্রবণযুগল 

দর্শন করিয়া নবরসাস্বাদে লোলুপ তোমার কটাক্ষবিক্ষেপরূপ ব্রমরশাবকযুগল 

ক্ষণমান্রও তাহা৷ পরিত্যাগ করিতেছে না|; ইহা! দেখিয়া তোমার ললাটস্থিত নয়ন 

হিংসা বশতঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছে ॥ ৫০ ॥ 

শিবে শূঙ্গারার্। তদিতরমুখে ** কুৎসনপরা, 

সরোষা গঙ্গায়াং গিরিশনয়নে ৭ বিস্ময়বতী। 

হরাহিভ্যো ভীতা সরসিরুহসৌভাগ্যজয়িনী, % 
সখীষু ন্মেরা তে ময়ি জননি দৃষ্টিঃ সকরুণ! ॥ ৫১ ॥ 

লক্গষমী্ধবল্রক্রুত-ীক্কা (--শিবে সদাশিবে শুঙ্গারার্্। শৃঙ্গাররসেন আর 

আল্লুতা। তদিতরজনে তন্মাৎ সদাশিবাৎ ইতরজনে তদ্বিষয়ে কুৎসনপর! বীতংদ- 
রসাবিষ্টা। অত্র কুৎসনং বীভৎসরদাস্থাদনজস্ঠাস্তঃকরণমুকুলীভাবঃ কার্ধ্যকারণয়োর- 
ভেদেন রসত্বেনোপচর্িতঃ ৷ সরোষা বৌদ্ররসাবি্) রৌষন্ক স্থাধিভাবন্ত রসত্বোক্তি- 

রুপচারাৎ। গঙ্গায়াং সপত্যামিতি শেষঃ। গিরিশচরিতে ত্রিপুরবিজয়াদৌ বিস্ময়" 

বতী অন্ভুতরসাবিষ্টা। “গিরিশনয়নে” ইতি পাঠে ভৃতীর়নয়নেনৈব মন্মথদহনম্, 

তাদৃশনয়ন এব ইদানীং সাকৃতদর্শনমিতান্ভূতমিতি ধ্যেয়ম্। হরাহিত্যঃ হরন্ত 
পরমেশ্বরস্ত অহ্ভাঃ সর্পেত্যঃ ভীত! ভ়র়সাবিষ্টা সরসিরুহসৌভাগ্যজননী 
এনে ইতি 1 রিতে ইতি কু ননী” ইতি চল পাঠ... 

১ম--৫১ 



৪০২ শহুরাচা্য-্রন্থমাল৷ 

সরসিকুহানাং সৌভাগ্যং রক্তিম! তস্ত জননী উৎপাদ্দিকা কোকনদকাস্তিঃ১ রক্তবর্ণা 
বীররসাবিষ্টেত্যর্ । অত্র অন্থুভাবেন নয়নরক্তিয়া বীররসো৷ ধ্বনিতঃ | সথীযু 
বয়ন্তান্থ স্মেরা স্তব্ধকনীনিক1। তত্রাপ্যন্থুভাবেন হাম্তরসে! ধ্বন্থতে। তে তব 

মগি জননি! হে মাতঃ! দৃষ্টিঃ সকরুণ। করুণরসাবিষ্ট। | 
অত্রেখং পদযোজনা--হে জননি ! তে দৃষ্টিঃ শিবে শৃঙ্গারার্্রা, তদিতরজনে 

কুৎসনপরা, গঙ্গায়াং সরোধ।, গিরিশচরিতে বিন্ময়বতী, হরাহিভ্যে! ভীতাঃ সরসিরুহ- 

সৌভাগ্যজননী, সথীধু ম্মেরা, ময়ি সকরুণ| | 
অত্র প্ররম্পরবিরুদ্ধানাং রসানাম্ একত্র নয়নে সমাবেশকথনাৎ বিরোধালক্কারঃ ; 

অবস্থাভেদেন পরিহারাৎ তন্ত বিরোধস্ত আভাসত্বম্। তল্লক্ষণং-_-“বিরোধাভাসো 

বিরোধঃ* ইতি। বিক্রিয়াজনকা! এব রস ইতি অষ্টো রসাঃ ভরতমতে-__ 

শান্তন্য নির্বিকারত্বান্ন শাস্তং মেনিরে রসম্ ॥ 

ইতি শীস্তত্ত রসত্বাভীবাৎ অষ্টাবেব রসাঃ সংগৃহীতা; ॥ ৫১ ॥ 

লঙ্গীপ্বল্র-টীক্ষাব্স জিশ্শেম্বাহুশ্শেল্স অর্থ ।- গগিরিশনয়নে? 

এই স্থলে "গিরিশ-চরিতে' এবং তাহার অর্থ-গিরিশকৃত ত্রিপুরদাহ প্রভৃতি | সেই 

দৃষ্টি আমাতে করুণরসযুক্ত। হইতেছে-_ইহা! লক্ষ্মীধরসন্মত অর্থে বিশেষ কথ। ॥৫১1 
টীকা ।__শিবে ইতি। হে জননি! তবদৃষ্ি 

র্ময়ি সানুকম্পান্তব । কিস্তৃতা ? শিবে শঙ্গারার্ধ। শূঙ্গারপ্রতিপাদিকা । তদিতর- 

মুখে বীভৎসব্যঞ্জিক1| গঙ্গায়াং সরোষ। রৌপ্রা সপত্বীভাবাৎ। শিবনেত্রে অস্ভুত- 
রসসংযুক্তা। পদ্মগতসৌভাগাং জেতুং শীলমন্তাঃ পক্কজন্ত সৌভাগ্যরূপদর্পনাশিনী- 
তার্থঃ। এতেন বীরতা হুচিতা, সখীষু স্মেরা! হান্তযুক্তা । এতেন দর্কারসস্পূ্ণ 
তব দৃষ্টিরিতি ভাবঃ। নাট্যোক্তং শৃঙ্গারাদিনবরসম্। শাস্তিরসো৷ নোক্তঃ শৃঙ্গার- 

ররসন্টাসমবারিতাৎ। তহ্ক্তং পূর্বপগ্রস্থে৮-ণন যত্র ছুঃখং ন সুখং ন চিত্ত।, ন 

দ্বেবরাগৌ ন কদাচিদিচ্ছা। রসঃ স শান্তিঃ কথিতো মুনীক্্ৈঃ, সর্কেধু ভাবেষু চ 
ুপ্রমীণস্৮ 1] ৫১ ॥ 

অন্যুন্াঙ্গ ।--শিবে! তোমার যে দৃষ্টি সদাশিবের প্রতি শৃঙ্গাররসে আর্বা, 
পুরুষাস্তরের প্রতি বীভৎসরস-প্রকাশিকা, হর-শিরোবিহারিণী গঙ্গাদেবীর প্রতি 

সপতীভাবপ্রযুক্ত সরোষ!, গিরিশনয়নে সবিন্ময়া অর্থাৎ অদ্তুতরসপংযুক্তা শিব- 

শরীর্স্থিত ভূজঙ্গদর্শনে ভীতা প্রফুল্পকমলসৌনদর্যযজযিনী অর্থাৎ বীররসধুক্তা ও 
সখীগণের প্রতি হান্তরসযুক্তা, জননি! তোমার সেই দৃষ্টি আমার প্রতি করুণ- 
রঙযুক্ত হউক ॥ ৫১॥ 



শঙ্করাচাধ্য-গ্রস্থমাল। ৪০৩, 

গতে কর্ণাভ্যর্ণ গরুত ইব পক্ষমাণি দধতী, 

পুরাং ভেত,শ্চততপ্রশমরসবিদ্রাবণফলে । 

ইমে নেন্দ্রে গৌত্রাধরপতিকুলোত্তংদকলিকে, 

তবাকর্ণাকৃউম্মর-শরবিলাসং কলয়তঃ ॥ ৫২ ॥ 

লক্ীপ্বরর্লুত-টীক্ষ (-গতে প্রান্তে কর্ণীভ্যর্ণণ কর্ণয়োঃ সমীপং 

গরুত ইব কক্বপত্রাণীব পক্মাণি দধতী। পুরাং পুরাণাং ভেত্তুঃ ভেদক্তশ্ত চিত্ত" 
প্রশমরসবিদ্রাবণফলে চিত্রেতস্তঃকরণে প্রশমরসঃ নৈষ্পৃহমিত্যর্থঃ, তন্ত বিদ্রাবণং 

বিনাশ্রনং শৃঙ্গাররঞ্জোৎপাদনমিতি যাব, তদেব ফলং প্রয়োজনং যয়োন্তে চিত্ব- 

প্রশমরসবিদ্রাবণকফলে । অত্র ফলশন্দেন অধ্যবদিতেন অয়োময়ী বাণাগ্রন্চী 
কথাতে । ইমে হ্ৃদগ়ান্থুজে, পরিদৃশ্ঠমানে নেত্রে নয়নে গোত্রাধরপতিকুলোতংস- 

কলিকে ! গোত্র! ভূমিঃ, ধরতীতি ধরঃ পচাদ্ভচ১ গোত্রীয়াঃ ধরে গোত্রাধরঃ, 

অন্তথা গোত্রাং ধারয়তীতি বিগ্রহে কর্মণ্যণি প্রাপ্ত গোত্রাধারঃ, ইতি স্তাং__ 

অনেনৈবাভিপ্রায়েশ শক্তিধরঃ ইত্যত্র শক্ত: ধরঃ শক্তিধরঃ ইতুক্ং ক্ষীরদ্বামিন! 
গোত্রাধরপতিঃ হিমবান্ তস্ত কুলোন্তংসকলিক কোরকঃ তন্তাঃ সমুদ্ধিঃ। তব 

ভবত্যাঃ আকর্ণাক্ষ্টন্মরশরবিলাসং কর্ণপধ্যস্তমাক্টয়োঃ ন্মরশরয়োঃ মন্সথবাণয়োঃ 
বিলাং সৌভাগ্যং কলয়তঃ কুরুতঃ | লট পরস্বৈপদদ্বিবচনাস্তম্। 

অত্রেখং পদযোজনা--ছে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংঘকলিকে ! তব ইমে নেত্রে 

কর্ণাভ্যর্ণং গতে পক্মাণি গরুত ইব দধতী পুরাং ভেত্তঃ চিত্তপ্রশমরসবিদ্রাবণফলে 

আকর্ণাকষ্টশ্ররশরবিলাসং কলয়তঃ | 

অয়মর্থঃ- পঞ্চবাণন্ত স্ত্রীণাং কটাক্ষ: যষ্ঠো বাণঃ। পঞ্চবাণ ইতি প্রপিদ্ধিঃ 

প্রাচ্য্যাভিপ্রায়েণ। কটাক্ষাত্মবকবাণে! বাণপঞ্চকতুল্য ইতি ন বড়বাণু ইতি 
ব্যবহারঃ | 

অত্র নিদর্শলালঙ্কারঃ ; স্মরশরবিলাসসদৃশবিলাসকরণপ্রতিভানাৎ প্রতিবিস্বা- 
ক্ষেপাত ॥ ৫২॥ | 

অচ্যাতানন্দক্কত-টী্ষা।-গতে ইতি। হে ধরণিধররাজকুল- 
শিরোত্ষারপকলিকে ! তব ইমে নেত্রে আকর্ণাকষ্ট্মরশরবিলাসং কলয়তঃ ধত্তঃ | 
শরসাধন্খ্যমাহ ।-_-গরুতঃ পক্ষানিইব পক্াণি দধতী। পুনঃ কিন্তুতে ?" কর্ণবিবররং 
প্রাণ্ডে। পুনঃ কিন্তুতে ? পুরাং ভেত্তঃ শস্তোশ্চিত প্রশমবসন্ত শাস্তিরসম্্ বিদ্রাবণং 
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দুরীকরণং ফলং বয়োঃ এতেন শস্তোর্ধোগভঙ্গে তবৈব নেত্রে কারণীভৃতে ইতি 
ভাব ॥ ৫২॥ 

অন্যুসাচগ ।--মাতঃ! তুমি গিরিরাজবংশের শিরোভূষণরূপ কুন্ুম- 
কলিকা। জননি ! আকর্ণগামী তোমার এই নয়নদ্বয় শরস্থিত পক্ষিপক্ষের সায় 
পক্যুগল ধারণ করিয়াছে। এই নয়নযুগল হইতেই মহেশ্বরের হৃদয়স্থিত শাস্তিরদ 

বিদ্রাবিত হইয়াছে, অতএব তোমার নয়নদ্ব় আকর্ণ-আকৃষ্ট কন্দর্পশরের সাদৃস্ 
লাভ করিয়াছে অর্থাৎ তোমার এই নয়নধুগল কর্ণ পর্য্স্ত আকৃষ্ট কন্দর্গশরের 

অনুরূপ হট্য়া সমাধিস্থিত যোগীশ্বর মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিয়াছে ॥ ৫২॥ 

বিভক্ত ত্রৈবণ্যব্যতিকরিত- % নীলাম্বুজতয়া, 
বিভাতি তন্েত্রত্রিতয়মিদমীশানদয়িতে । 

পুনঃ অষ্টুং দেবান্ ভ্রহিণহরিরুদ্রান্ুপরতান্, 
রজঃ সত্বং বিভ্রর্তম ইতি গুণানাং ভ্রয়মিদম্ ॥ ৫৩ ॥ 

লঙ্গীশ্বল্পক্রত-টৌকা। ॥বিভক্তত্রৈব্যং বিভক্তং পরস্পরাদক্কীর্ণং 

ত্রেবর্ণাং ত্রয়ে। বর্ণাঃ সিতাপিতরক্তাঃ যন্তেতি বহুতরীহিঃ, স্বার্থে যাঞ। মহাভাগ্য- 

পুরুষাণাং নয়নে রক্তরেখাঃ সন্তি, নয়নগোলদয়ং শ্বেতম্। যগ্ভপি কনীনিক। 

নীলা, তৃতীয়নয়নে কনীনিকায়াঃ নৈল্যাভাবাৎ ইত্যাহ-_ব্যতিকরিতলীলাঞ্জনতয়! 

ইতি। ব্যতিকরিতং সংবলিতং লীলার্থং বিলাসার্থং ধৃতম্ অঞ্জনং যন্ত তত তন্ত 
ভাবস্তত্র! তয়৷ তৃতীয়নয়নগ্রোলন্ত শ্বৈত্যমঙ্গীকৃত্যোক্তম্। বিভাঁতি বিরাজতে 
বেতত্রিতয়ং তব নেত্রাণাং ত্রিতয়ম্ ইদং পরিদৃণ্তমানং ঈশানদগ্িতে ঈশানত্ত 
মহাদেবস্ত দিত প্রেয়পী তন্তাঃ সনদ্ধিঃ । পুনঃ অষ্টং গতত্রঙ্গাগানস্তরমন্মিন্ 
্রহ্ধাণ্ডে ভুয়ো নির্াতুং দেবান্ দেবনধর্যক্তান্ জ্রহিণহরিরুত্রান্গপরতান্ আত্মনি 
বিলীনান্ রজঃ রর্জোগুণঃ সন্বং সব্বগ্চাঃ বিভ্রৎ দধৎ তমঃ তমোগুণঃ ইতি এবং 
গুণানাং সত্বরজন্তমঃসংজ্তিকানাং ত্রয়ং ত্রিতয়ম্ ইব। 

অন্রেখং পদযোজনা_ ছে ঈশানদয়িতে ! ইং তবন্নেত্রত্রিতয়ং ব্যতিকরিত- 

লীলাঞ্জনতয়৷ বিভক্তত্রৈবর্ণ্যম্ উপরতান্ দ্রুহিণহরিকুদ্রান্ দেবান্ পুনঃ অঙ্ং রজঃ- 

সত্বং তম ইতি গুণানাং ত্রয়মিব বিভ্রৎ বিভাতি। 
অত্র সব্বগুণঃ শ্বেতবর্ণ; রক্োগুণো রক্তবর্ণঃ তমোগুণে! নীলবর্ণঃ ইতি কবি- 

প্রসিদ্ধিঃ।* তম ইতি নিপাতেনাপ্যতিহিতে কর্্মাণি ন কর্ম্মবিভক্তিঃ ; পরিগণনস্ত 
পর সত 4৮৪ - ০০ সস 2৮৪ 

*. * “্তবর্ধাং ইতি ব্যতিকরিতলীলাধন ইতি চল পাঠঃ। 
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প্রারিকত্বাদিতি নিপাতেতিশবেনাভিধানাৎ রজঃসব্বতমংশবাঃ প্রথমান্তাঃ | যন্ধা-_ 

দ্বিতীযান্তাঃ ; নিপাতাভিধানন্ত প্রান্ধিকত্বাৎ | যথোক্তং বাগ্ভটেন £- 

হিংসাস্তের়ান্তথাকামং পৈশুন্তপরুষানূতম্। 

সংভিম্নালাপং ব্যাপাদমভিধ্যাং দৃষ্থিপরধ্যয়ম্ ॥ 

পাপং কর্ম্মেতি দশধ! কায়বাঙমানপৈস্ত্যজেৎ। 
ইতি। অত্র উতপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ; নয়নগতপ্য শ্বেতরক্তনীলরেখাত্রিতরস্ত সন্বরজ- 

স্তমোগুণতেনোংপ্রেক্ষণাৎ। অত্র ভগবত্যাঃ নমুনাঞ্জনদর্শনাদেব স্ষ্টিস্থিতিলগ! 

ইতি মহানতিশয়ে] ধ্বন্তত ইত্যলস্কারেণ বস্তৃধ্বনিঃ ॥ ৫৩ ॥ 

হসক্গীপ্ধল-ভীক্ল্প িস্পেম্বাহস্পেক্স অর্থ ।_লীলা-গৃহীত 
অঞ্জন- মিশ্রণে শ্বেক্তরক্ত নয়নের তিন বর্ণ বিভক্ত হইয়াছে । নিয়স্থ “অনুবাদ” হইতেই 

অপর অংশের অর্থ জ্ঞাতব্য, তাৎপর্ধ্য হইতে নহে ॥ ৫৩ ॥ 

টীক্ষা ।_বিভক্ত ইতি। হে ঈশান্দয়িতে! 
বিভক্তত্রৈবর্ণাব্যতিকরিতনীলামুজতর! ইদং ত্বন্নেত্রত্রিতয়ং বিভাতি। বিভক্তেন 
ত্রৈবর্ণোন ব্যতিকরিতং বিক্ষিপ্তং নীলাধুজং যেন। তন্রোতপ্রেক্ষতে, উপরতান্ 

প্রলয়ে নষ্নীভূতান্ দ্রেহিণহবিরুদ্রান্ পুনঃ শ্র্ং রজঃ সর্বং তম ইতীদং গুণানাং 

রং বিভ্রদিব। বিভক্তীত্রৈবর্ণামিতি বাতিকরিতলীলাঞ্জনতয়েতি চ কুত্রীপি পাঠঃ। 

নেত্রত্রিতয়ং কিন্তৃতম্? ব্যতিকরিতলীলাঞ্জনতয়া৷ বিভক্তত্্রৈবর্ণাং চন্্নুয্যাগ্রি 

রূপতয়। স্বভাবগুক্লরক্তানাং লীলাপ্রন-সম্পকাং বিভক্তত্রেধণ্যম্ অতএব গুণানাং 

্রমং বিভ্রদিত্যুপপ্ভতে । মন্বং শুরুং দক্ষিণাক্ষি। রক্তং বামাক্ষি। তমো 

নীলমঞ্জনীভং ললাটাক্ষি। এতৎ পরশ্লোকে স্পষ্টাকরিষ্তুতি । এতেন তব নেত্রত্রিতয়ং 

্রহ্গবিষুরুদ্রাণামপি কারণমিতি ভাব; ॥ ৫৩ ॥ 

অনন্নু্বী্গ ।-হে ঈশানদগ্িতে | শ্বেতঃ লোহিত ও নীল, এই বত 

সুবিতক্ত থাকাতে তোমার এই নয়নত্রয় নীলপ্সেন্ঠ শোভাকে পরাভূত 

, করিয়াছে । অনুমিত হইতেছে যে, প্রপ্নায়কালে বিলয়প্রাপ্ত ব্রক্ধাঃ বিষু ও রুদ্র, 

এই তিন দেবতাকে পুনর্বার সৃষ্টি করিবার নিমিত্তই যেন এই নয়নত্রয় সত্ব, 

রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রন ধারণ করিতেছে ॥ ৫৩ ॥ 

তাঙুপর্ধ্য । ইহা বার! প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেবীর নয়নত্রয় হইতেই 

সুষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা বরহ্ধা, বিষুঃ ও মহেশ্বর উৎপর্ন হইয়া থাকেন। কথিত আছে, 

সব্গুণ শুরুবর্ণ ; ইহা তগবতীর দক্ষিণ-নেত্র। রজো গুণ রক্তবর্ণ ; ইহা! দেবীর বাম" 

নয়ন। তমোগুণ অঞ্জনসদৃশ নীল ; ইহা! ভগবতীর তৃতীয় (ললাটস্থ) লোচন ॥৫৩। 
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পবিভ্রীকর্তৃং নঃ পশুপতিপরা ধীনহৃদয়ে, 

দয়ামিত্রৈর্নেত্রৈররুণধবলশ্যামরুচিভিঃ। 
নদঃ শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি ঞ্রুবমমুং, 

ত্রয়াণাঁং তীর্থানামুপনয়সি সম্ভেদমনঘে % ॥ ৪ ॥ 

হলঙ্গছীপ্বল্পক্লুত-টীক1|-_-এতদেব বর্ণ): পুনরুতপ্রেক্ষতে- প্রবিত্রী- 
কর্তম্ অপবিভ্রান্ পবিত্রান্ কর্ত,ং “অভূততদ্ভাবে সংপদ্ধকর্তরি ছিঃ ।” নঃ অস্মান্ 

পণুপতিপক্লাধীনহৃদয়ে পরায়ত্তচিত্তে ! দয়ামিত্রৈঃ দয়াদ্রৈঠ নেত্রৈঃ অরুণধবল- 
গ্ামরুচিভিঃ প্রত্যেকমিতি শেষঃ। নদঃ পুংপ্রবাহঃ শোণঃ হিরণ্যবাহুঃ স তু 
রক্রবর্ণঃ গঙ্গা ভাগীরথী শ্বেতবর্ণ। স্তপনতনয়া৷ কালিন্দী নীলবর্ণা ইতি কর্ষব- 

প্রসিদ্ধিঃ। ইতি এবং ফ্রবং সত্যম্ অমুং পরিদৃহামানং ত্রয়াণাং তীর্থানাং জল'- 
বতারাণাং সস্তেদং নদীনঙ্গমম্ উপনয়সি মম্পাদয়লি অন্ঘ অঘাপনোদকম্। 

অত্রেখং পদযোজনা--হে পঞগুপতিপরাধীনহৃদয়ে ! দয়ামিত্রেঃ অরুণধবল- 
শ্তামরুচিভিঃ নেত্রৈঃ শোণো। নদে গঙ্গ। তপনতনয়েতি ত্র্াণাং তীর্থানাম্ 
অমুম্ অনঘং সম্তেদং নং পবিভ্রীকর্ত,ম্ উপনয়গি ফ্রবম্। তক্তবৎসলত্বাদ্দেব্য 
ইতি ভাবঃ | 

অন্রোতপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ঘ্বভাবসিদ্বস্তা নয়মগতরেখাত্রিতয়ম্ত সিতাঁসিতরক্ত- 

বর্ণাত্বকন্ত গঙ্গাবমুনাশোণসঙ্গমত্বেনোতপ্রেক্ষণাৎ ॥ ৫৪ ॥ 

অযুতানন্দ-ক্কুত-টীক্কা ।-পবিত্রীতি। হে পশুপতিপরাধীন- 
হৃদয়ে! হে শিবায়তচিত্তে! নোহম্মান পবিত্রীকর্তং সকরুণৈর্নে্ৈর্নদঃ 
শোণে৷ গঙ্গা! তপনতনয়েতি ত্রয়াণাং তীর্থানাং সম্তেদমুপনয়সি ফ্রুবং তীর্ঘত্রয়ং 
প্রত্যক্ষীকরোধীত্যর্থঃ | অতএব হে অনঘে! ইতি সম্বোধনমুপপন্নম। বস্তা 
নয়নেষু তীর্থানি গ্রঁতাক্ষীভূতানিঃ ততন্তা অন্যত্বে কৃত আশ্চধ্যম্। নেত্রৈঃ 

কিন্ৃতৈঃ? অরুণধবলশ্তামকাস্তিভি্তীর্্য়েলেকান্ পুনাদীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ 
অন্মুহ্বাচ্গ ।--€ মাতঃ ! তোমার হৃদয় পশ্ুপতি কর্তৃক আরতীকুত 

এবং তুমি নির্মল! ( “তুমি নির্মলাঃ এই অর্থ লক্ষমীধরসন্মত নহে)। তুমি 

আমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্ত দয়াদাঙ্ষিণ্যা দিগুণবিভূষিত রক্ত, শ্বেত ও শ্তামবর্ণ 

লোচনত্রয় দ্বারা শোণ নদ, গঙ্গ। ও যমুনানদী, এই তীর্ঘত্রয়ের একত্র ( 'পাপাপহ, 

এই অর্থ লক্মীধরসম্মত ) সমাগম সম্পাদন করিতেছ ॥ ৫৪ ॥ 
মন্যস্ইতিল। 77 রা 
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তবাপর্ণে, কর্ণেজপনয়নপৈশুন্যচকিতাঃ, 

নিলীয়ন্তে তোয়ে নিয়তমনিমেষাঃ শফরিকাঃ। 

ইয়প্চ প্রীর্ববদ্ধচ্ছদপুটকবাটং কুবলয়ং, 

জহাঁতি প্রত্যুষে নিশি চ বিঘটয্য প্রবিশতি ॥ ৫৫ ॥ 
তঙ্গীতল্পব্ুত-টীক্ষা ।--তব ভবত্যাঃ অপর্ণে! পারবতি! কর্ণেজপ- 

শয়নপৈশ্ত্তচকিতাঃ কর্ণেজপে কর্ণনমীপং সদা গতে নয়নে তাভ্যাং ঘৎ করিষ্ুমাণং 

পৈশ্তত্যং পিশুনভাবঃ মর্মোদ্ঘাটনং তম্মাচ্চ কিতাঃ নিলীয়ন্তে আকারগোপ্যুনন স্থিতাঃ 

ইতার্থ: তোয়ে উদকে নিম়্তং নিশ্চয়ঃ অনিমেষাঃ নিমেষরহিতাঃ শফরিকাঃ মীন- 

যোুষিতঃ | ইয়ং*চ পরিরৃশ্তমানা নেব্রগতা শ্রী; লক্্মীঃ বন্ধচ্ছদপুটকবাটং বন্ধং 
সংকলিতং ছদপুটা এব কবাটং যন্ত তৎ কবাটসঙ্ঘটিতগৃহমিব বর্তত ইত্যর্থ;। 

কুবলয়ম্ ইন্দীবরং জাতি ত্যুজতি। প্রত্যুষে উঃকাঁলে নিশি চ ক্লাত্রৌ চ বিঘটয্য 
প্রবিশতি সংবিশতি । 

অত্রেখং পদযোজনা__হে অপর্ণে ! তব কর্ণেজপনয়নপৈতুস্তচকিতাঃ শফরিকা 

অনিমেষান্তোয়ে নিলীয়ন্তে নিয়তম্। কিংচ-_ইয়ং চ শ্রী: বন্ধচ্ছদপুটকবাটং কুবলয়ং 
প্রতাষে জহাতি নিশি চ তৎ বিঘটয্য প্রবিশতি । 

অয়মর্থঃ-_-লোকে নেত্রসমং বন্্ শফরিক। ইন্দীবরাণীতি, এতদৃ-হথয়সমং নেত্রমিতি 

চ স্ুপ্রসিদ্ধম। উভয়োঃ সাম্যম্ অত্র কবিরুতপ্রেক্ষতে নেত্রসৌভাগ্যং শফরিকান্থ 
ইন্দীবরেু চ বর্ততে। তৎসৌভাগ্যমাহ্তকামং নেত্রদয়ং তত্র পৈুন্তং 

করোতীতি। 
অত্র পূর্বার্দে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, শফরিকাণীং জলাধিবাসঃ, অনিমেষত্বং চ ম্বভাব- 

সিদ্ধম, তদন্তথাত্বেনোতপ্রেক্ষণাৎ | দ্বিতীয়ার্ধে অতিশয়োক্তিঃ 7) নোত্রলক্্যাঃ নেত্রং 

বিহবায় ইন্দীবরেধু ভক্ত্যতিশয়াৎ রাত্রৌ তত্রক্ষণার্থং তদ্গর্ান্তবৃততিত্ং, দিবা! তদ্িহায় 
নেত্রবন্তিত্বম্ অসপ্তবীতি অসস্বন্ধে মন্বসধানিবন্ধীনাৎ। ইন্দীবরস্ত রাত্রো বিকাশ; শ্বভাব- 
সিদ্ধঃ, দিব! মুকুলীতাবশ্চ । এতদ্-হয়স্ত লক্ষমীকৃতত্বাদন্বদ্বেংপি সন্ন্ধকথনাৎ অতি- 
শরোক্রন্তরম। উভয়োরনুস্থষ্টিঃ অনুস্থষ্টিলক্ষণং পূর্ববমেবোক্তম্ ৷ অত্র ইন্দীবরস্ত 

রাত্রৌ বিকাশ; নেত্রধরন্ত দিব! বিকাশঃ। অতশ্চ দিবা লক্ষ্মীঃ নেত্রে বসতি, রাত্রৌ 

কুবলয়ে। এবং লক্ষ্মী: নক্তংদিবমুভয়ত্রব চরতি নান্তাত্রেতি। শফরীপ্রভৃতীনাং 
লোকে নেত্রোপমবস্তূনাং ভগবতীনেত্রতুল্যতা নাঁন্তীতি শফরিকা পামুদকমধ্য- 
বিলীনত্বমেব যুক্তমিতি কাব্যলিক্সধ্বনিরিত্যলঙ্কারেণালঙ্কারধ্বনিঃ ॥ ৫৫ ॥ 
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সন্ক্ত-টীকা ।--তবাপর্ণে ইতি। হে অপর্ণে! তব 
কর্ণেজপয়োঃ কর্ণগামিনোর্নয়নয়োঃ পৈশুন্তেন চকিতাঃ, অসদৃশেঘান্থ বিরুদ্ধামা- 
চরিষ্যত ইতি ভীতাঃ শফরিকাঃ প্রোষ্ট্যঃ নিমেষরহিতাঃ সত্যঃ নিয়তং তোয়ে 

নিলীয়ন্তে লীনা ভবস্তি। কর্ণেজপ্যত্বেনানয়োঃ খলত্বং স্পট্টীভূতম্। অস্তেংপি 
ভীত অনিমেষ! ভবস্তীতি স্বভাবানিমেষাণামপি মতন্তানাং অনিমেষত্বে ভীতিঃ 

কারণম্। ইয়ঞ্চ শ্রীঃ প্রত্যক্ষীভৃতা কুবলয়শোভা প্রভাতে কুবলয়ং জহাতি। 
কীদৃশম্? বদ্ধচ্ছদপুউকবাটং অন্যোন্তাশ্লিষ্টং পত্রপুটং কবাটংযস্ত। নির্শি রাত্রো 

বিঘটযা দূরীক্কতা প্রবিশতি। অন্তেথপি ভীতাঃ কবাটং দা! পলায়্তেঃ রাত্রৌ 
কবাটং দৃরীরুতা গৃহং প্রবিশতি ইতি ধ্বনিঃ। তব নেত্রশোভামালোকা কুবলয়- 

শোভ! জাতলজ্জ! সতী লোকদর্শনতিয়া দিবসং কুত্রাপি গময়িত্ব! রাত্রৌ গৃহমাগচ্ছ- 
তীতি ভাব; ॥ ৫৫ ॥ ? 

অন্মুবাঙ্গ ।_হে অপর্পে! তোমার কর্ণাজ্গামী নয়নযুগলের পিশুনতা 
( কুটিলতা ) দর্শনে ভীত শফরী মতস্তগণ নিমেষশূন্ঠ হইয়া নিরস্তর সলিলমধ্যে বিলীন 
হইয়া রহিয়াছে এবং তোমার নয়নশোভ। দর্শনে রাত্রিবিকাঁশী জলজ কুবলয়ের 

শোভাও প্রভাতসময়ে পরম্পর-সংশ্লিষ্ট পত্রপুটরূপ কবাটসমুদায় রুদ্ধ করির। 

( কুবলয়রূপ ) নিজ আবাস-ভবন পরিত্যাগ পূর্বক অলক্ষিতভাবে পলায়ন করে ; 

নিশাকাল উপস্থিত হইলে ত্র পত্রপুটরূপ কবাট উদঘাটন করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইয়া নিশাযাপন করিয়া থাকে ॥ ৫৫॥ 

নিমেযোন্মেষাভ্যাং প্রলযমুদযং যাঁতি জগতী, 

তবেত্যাহুঃ সন্ত ধরণিধররাজন্যতনয়ে । 

ত্বহুম্মেষাজ্জাতং জগদিদমশেষং গ্রলয়তঃ, 

“পরিত্রার্তৃং শঙ্কে পরিহৃত্নিমেষাস্তব দৃশঃ ॥ ৫৬ ॥ 

তলক্গদীপ্বল্লভুচতু-টীন্ষা ।-_নিমেষঃ নাম পক্ষণাং মুকুলীভাব; অত্র 
উদ্মেষঃ নাম নয়নে পক্ষমবিকাঁশঃ তাভ্যাং যথাক্রমং প্রলয়ং সংহারম্ উদয়ম্ উদ্তুবং যাতি 

প্রাপ্পোতি জগতী তব ভবত্যাঃ ইতি এবং আহ্; ক্রবতে ৷ “ক্রবঃ পঞ্চানামাদিতঃ» 
ইত্যাদিনা আহাদেশঃ | সম্তঃ সংপুরষাঃ ব্যাসাদয়ঃ | দৃষ্টিস্ষ্টিবাদিমতে জ্ঞান- 

ব্যতিরেকেণ জ্েয়াভাবাৎ নিমেষোন্মেষাভ্যামিত্যুক্রেরাঞ্জস্তমিতি ধোয়ম্। ধরণিধর- 

রাজন্ততনয়ে! হিমাচলপুজিকে ! ত্বছুম্মোৎ তব পদ্স্পন্দাৎ জাতং জগৎ তুবনম্ 
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ইদং পরিদৃপ্তমীনম্ অশেষং কৃত প্রলয়তঃ মহাসংহারাৎ পরিভ্রাতুং রঙ্ষিতুং শঙ্গে 

পরিষ্ৃতলিমেষাঃ তিরস্কৃতাক্ষিম্পন্দাঃ তব দৃশ;ঃ নয়নানি। 
অন্রেখং পদযোজনা--ধরণিধররাজন্ঠতনয়ে ! তব নিমেষোম্সেবাভ্যাং জগতী 

প্রলয়মুদয়ং চ যাতীর্তি সন্ত; আহুঃ ৷ অতঃ ত্বছম্মেষাৎ জাতম্ অশেষং ইদং জগং 

প্রলয়তঃ পরিত্রীতুং তব দৃশঃ পরিহৃতনিমেষাঃ ইতি শঙ্কে | 

অন্োরপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ৷ দেবতানামনিমেধত্ব২ং ম্বভাবসিদ্ধং ; তচ্চ জগৎ 

সংরক্ষণার্থমিতি ফলত্বেনোতপ্রেক্ষণাৎ ফলোৎপ্রেগ] | তত্র নিমেযোনেষদশায়াং তো 

জগছুৎপত্তিলয়াবিতি, দেব্যাঃ মহিম1 অবাঁউ ম়নসগোচর ইতি বস্ত ধবহ্যাত্ডে । অতঃ 

অলঙ্কারেণ বস্তধবনিঃ ॥ ৫৬ ॥% 

*অনচ্যুতানন্দক্ষত-ভীক্কা ।_নিমেষ ইতি। হে ধরণিধর-রাজন্ত- 
তনয়ে! তব নিমেষোন্মেষাভ্যাং তব চক্ষুষোঃ নিমীলনোন্মীলনাভ্যাং জগতী প্রলয়ং 

উদয়ঞ্চ যাতি ইতি জ্ঞানিনৈ। বদস্তি। অতত্বছন্মেষাজ্জীতম্ ইদং জগৎ প্রলয়তঃ 
পরিত্রাতুং তব দৃশঃ পরিহৃতনিমেষ। ইত্যহং শঙ্কে ॥ ৫৬॥ 

ত্বন্মন্বাচ্গ ।--হে ধরণিধররাজন্যতনয়ে ! জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন যে) 
তোমার চক্ষুদ্ঘয়ের নিমেষ ও উন্মেষ দ্বারা এই জগতের প্রলয় ও স্থ্টি হইয়া 
থাকে । তোমার নয়নের উন্মেষ দ্বারাই নিখিল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে । এক্ষণে 

এই বিশ্বকে প্রলয় হইতে রক্ষ। করিবার জন্য বোধ হয়, তোমার নয়ন নিমেষ- 

পরিশূন্ত হইয়! রভিয়াছে ॥ ৫৬ ॥ 

দৃশ! দ্রীঘীয়ন্তা দর-দলিত-নীলোৎপল-কুচণ, 

দবীয়াংসং দীনং স্মপয় কৃপয়া মামপি শিবে। 

অনেনীয়ং ধন্যো! ভবতি ন চ তে হানিরিয়ত, 

বনে বা হন্যে বা সমকরাঁনপাতো হিমকরঃ 1 ৫৭ ॥ 

তনঙ্গহী ল্ল-্ুত-টীক্ষা। ।-_দৃশা। কটাঙ্গণৃষ্যা দ্রাথীয়ন্তা দীর্ঘতরয়া দর- 
দলিতনীলোৎপলরুচা! দরদলিতমীষৎ বিকসিতং নীলোৎপলম্ ইন্দীবরং তস্তেব 
রুচিরযন্তাঃ তয়! দবীয়াংলং দূরবর্তিনম্। দূরশবন্ত "স্থুলদুর” ইত্যাদিনা হুত্রেণ 
যণো। লোপঃ পূর্ববর্ণন্ত গুণে কৃতে অবাদেশে কৃতে সিদ্ধং রূপং দবীয়ানিতি 

* ক্লোকান্ধঃ | ৫€ লঃ মু পুঃ। 

১৫২ 



৪১৩ শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমালা 

ঈয়নুন্প্রত্যয়াস্তম। দীনং দরিদ্রং সপয় স্বপনং কুরু। কপ! দয়য়া মামপি 
ইতরজনসাধারণামপিশবার্থ;ঃ | শিবে! মঙ্গলাজ্মিকে ! অনেন - এতীবম্মাত্রেণ 

স্পনেনাপি অয়ং জনঃ অহমিত্যর্থঃ | ধন্তে! ভবতি কৃতার্থো ভবতি, ন চ তে তব 

হানিঃ দ্রবানাশঃ ইয়তা সাধারপদর্শনমাত্রেণ। বনে বা অরণো বা হর্দেয 
প্রাসাদে বা সমকরনিপাতঃ সমং তুল্যং যথ৷ ভবতি তথা করাণাং কিরণানাং 
নিপাতঃ ব্যাপনং মস্ত সঃ তথোক্তঃ হিমকরঃ শীতরশিঃ | 

অত্রেখং পদযৌজনা--হে শিবে! ভ্্রাধীয়ন্তা দরদলিতনীলোৎপলরচ। দশ! 
দবীয়াংসঞ্* দীনং মামপি কুপয়া নপয় অয়ম্ আনেন ধন্টো ভবতি। ইঘতা তে 
হানির্ন চ। তথ! হি-_হিমকরঃ বনে ঝা হন্যে বা সমকরনিপাতে। হি। 

্থচ্ছাস্তঃকরণানাং সর্বসাধারণ্যং ম্বভাবসিদ্ধমিতি ভাব; 
অর্থাস্তরন্তাসোইলঙ্কারঃ) সামান্যেন বিশেষপমর্থনাৎ। (দৃষ্টান্ত ইতি তু সং) সর্ব 

সীধারণ্যদর্শনং দর্কোৎরৃষ্টতে হেতৃবিতি নাত্বীয়তাদর্শনাপেক্ষা অস্তীতি ধবনিঃ ॥৫৭॥ 

ক্লুত-টীকা! ।- দশা ইতি । হেশিবে! হে কল্যাণ- 

দায়িনি! দবীয়াংসং দুরস্থং মাং কুপয়! দ্রাধীয়ন্তা দীর্ঘতরয়া দশ! স্পপয় পৰিভ্রী- 
কুরু। ভ্রাধীয়স্ত! ইত্যনেন দৃুরস্ম্তাপি স্নপনযোগ্যতা৷ সচিতা। মাং কিস্ভৃতম্? 
দরীনং সংসারছঃথসত্তপ্ুমূ। দৃশা কিস্ভৃতয়।? ঈষদ্বিকসিতনীলানুজকাস্তযা | 

এতেন তাপহরণযোগ্যতা সচিত! | অনেন দৃষ্টিপাতেন অয়ং জো! ধ্ঠঃ কৃতার্থে 
ভবতি। ইয়ত এবন্ুতেন কর্ণণা তবাপি কিঞ্চিৎ হানিনাস্তি। অর্থাস্তরো" 
পন্টাসেন তদেব ভ্রটয়তি বনে ইতি। বাশবঃ সমুচ্চয়ে। হিমকরশ্তন্ত্রঃ বনহ্দ্যয়োঃ 
সমকরনিপাতে। ভবতি। অত্র সুধাকরাদিশবেষু সংস্থ হিমকরশবন্তায়স্তাবঃ। 

হিমকরোংপি লোৌকানাং পীড়াকরোহপি পক্ষপাতং ন করোতি, ত্বস্ত 

শিবা লোকানাং কল্যাণদাত্রী,। অতএব সুতরাং তব পক্ষপাতো 

নোচিত ইতি ॥ ৫1 ॥ 
অন্যুব্বাচ্ছ ।-_মাতঃ ! তুমি তোমার ভক্তদিগকে কল্যাণ প্রদান করিয়া 

থাক। আমি সংসারতাপে একাস্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আমি 
সুদূরে অবস্থান করিলেও তুমি ক্্পা করিয়া তোমার ঈষৎ বিকসিত নীলোৎপল- 

* সদৃশ সুমি্ধ ও সুদীর্ঘতর দৃষ্টিনিক্ষেপ দ্বারা আমাকে অভিষিক্ত কর। তুমি কৃপা- 

দৃষ্টি করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। ইহাতে তোমার কিছুমাত্রও হানি হুইবে 
না। জনুনি! হিমকর বন ও হম্ট্য সর্বত্রই সমভাবে নিজ মযূখমালা! বর্ষ 

করিয়া*থাকেন ॥ ৫৭ ॥ 



শঙ্করা ঢাষ্য-এন্থমালা ৪১১ 

অরালং * তে পালীযুগলমগরাজন্যতনয়ে, 
ন কেষামাধত্তে কুস্থমশরকোদগুকুতুকম্। 

তিরশ্চীনো যত্র শ্রবণপথমুল্পঙ্ঘ্য বিলসন্, 

অপাঙ্গব্যাসঙ্গো৷ দিশতি শরসন্ধানধিষণাম্ ॥ ৫৮। 
হলঙ্গঘীধলপক্ুত-টীক্কা ।--অরালং কুটিলং তে পালীধুগলং কর্ণধুগল- 

দয়নুগগলয়োর্মধ্যম্ অগরাজন্ততনয়ে! নগেন্্রতনয়ে! ন কেধামাধত্তে সর্কেষাং 
করোত্যেব। কুন্ুমশরকোদগকুতৃকং মম্মথচাপসৌভাগাং তিরষ্চীনঃ তিরধযকৃ- 
প্রসারিতঃ যত্র সালীষুগলে শ্রবণপৎমুন্লজ্ঘ্য কর্ণান্তিকং প্রাপ্য বিলসন্ স্ছুরন্ 
অপা্গব্যাসঙ্গ: অপাঙ্গস্ত কটাক্ষস্ত ব্যাসঙ্গঃ দৈর্ধ্যং দিশতি করোতি শরসন্ধানধিষণাং 

শরদন্ধানত্ত ' বাণসংঘোজনন্ত ধিষণাং বুদ্ধিং তদৃত্রাস্তিং সংহিতশরধিষণামিতি 

যাবৎ। 

অত্রেখং পদযোজন।-_হে অগরাজন্যতনয়ে ! তে পালীষুগলমরালং কুন্ুমশর- 

কোদগুকুতুকং কেষাং নাধত্তে। যদ্যন্মাৎ যত্র তিরশ্চীনঃ বিলসন্ অপাগব্যাসজঃ 

শ্রবণপথমুল্লঙ্ধ্য শরসন্ধানধিষণাং দিশতি | 
অত্র ভ্রান্তিমদলঙ্কারঃ ; অপারঙ্গে সংহিতশরত্রান্তেরুখানাৎ। পালীবুগলে 

কুন্ুমশরকোদওুবুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা সংশয়পুর্বিকেতি স্দেহালস্কার এব। 
অনয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সন্করঃ ॥ ৫৮ ॥ 

অচ্যুতানন্দক্কত-টীব11-হে পর্বতরাজকন্তে! তব কুটিনং 
পালীষুগলং কর্ণবেষ্টনযুগলম্। পপালী কর্ণলতাগ্রে তু পংক্তাবঙ্কপ্রদেশয়োশক্লিতি 

ধরণিঃ, কেষাং মনসি কনর্পধনুঃকৌতুকং ন আধত্তে। ভ্রপানীতি পাঠে 
ক্রবোরক্কপ্রদেশযুগলমিত্যর্থঃ। যত্র তির্য্যক্ অপাঙ্গব্যাসঙ্গ; কটাক্ষবিক্ষেপঃ শ্রবণ" 

পথমুল্লত্ব্য শরসন্ধানবুদ্ধিং দিশতি ॥ ৫৮॥ ৃ 

অন্মুবাচগ ।__হে পর্বতরাজকণ্ঠে ! * তোমার বন্ধিম কর্ণপালী-বুগল কোন্, 

বাক্তির অস্তঃকরণে মদন-শরাসনের ভ্রম জন্মাইয়। না দিতেছে? অপাে 

পরিমিলিত তির্য্যক্ কটাক্ষবিক্ষেপ শ্রবণপথ-লঙ্বনে ইহার সমীপবর্তী ) বোধ 

হইতেছে যেন, অনঙ্গ (মন্মথারি শত্ুকে মোহিত করিবার জন্যই ) আকর্ণ শরসন্ধান 
করিতেছেন ॥ ৫৮ ॥ 

 “রালং জ' ইতি পাঠ কাছিৎকঃ 
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৪১২ শহ্করাচ।ধ্য-গ্রন্থমাল। 

স্কুরদগ গুাভোগপ্রাতিফলিততাড়স্কযুগলং, & 
চতুশ্চক্রং শঙ্কে ণ' তব মুখমিদং মান্মথরথম্। 

যমারুহা দ্রহ্াত্যবনিরথমর্কেন্দুচরণং, 
মহাবীরে। মারঃ প্রমথপতয়ে স্বং জিতবতে & ॥ ৫৯ ॥ 

লঙ্গমীপ্বল্ক্কুত-টীন্ষা! ।-স্দুরগণ্ডাভোগপ্রতিফলিততাটক্বযুগলং 
স্ুরস্তৌ চ তৌ গগ্ডাভোগৌ চ গণডস্থলে চ দর্পণবন্নির্মলাবিত্যর্থঃ | তত্র প্রতি- 

ফলিতং প্রতিবিস্বিতং তাটক্কযুগ্রলং বন্ত সঃ তং চতুশ্চত্রং চত্বারি 'চক্রাণি রথ- 
চরণানি যন্ত তং চতুশ্চক্রং মন্তে শঙ্কে তব ভবত্যাঃ মুখম্ আন্তম্ ইদং হৃদয়কমলে 

পরিদৃশ্তমানং মন্মথরথং মদনন্ত শ্তন্দনং যং রথম্ আরুহ অধিষ্ঠায় দ্রহ্থতি অপরাধ্যতি 
বিধ্যতীতি যাবং। অবনিরথং ভূমিরথম্ অর্কেন্দুচরণং অর্কেন্দু হযচন্তো স্বাবেব 

চরণ যন্ত সঃ মহাবীরঃ চতুশ্ক্ররথারোহ্ণমহিম্া! অপ্রতিহতপ্রতাঁপঃ মারঃ মন্মথঃ 
প্রমথপতয়ে ত্রিপুরাস্তকায় সজ্জিতবতে সঙ্জং কুর্বতে সং কুর্ব্বতে ইত্যর্থঃ | 

অন্রেখং পদযোজনা--হে ভগবতি ! তব ইদং মুখং স্ফুরদগণগ্াভোগপ্রতিফলিত- 
তাটক্যুগলং চতুশ্চক্রং মন্মথরথং মন্তে । যমাকহা মারঃ মহাবীরঃ সন্ অবনিরথ- 

মর্কেন্দুচরণং সজ্জিতবতে প্রথমপতয়ে দ্রহাতি । “ক্র,ধন্রুহ্ষ্যাইসথয়ার্থানাং যং প্রতি 
কোপঃ* ইতি চতুর্থী । 

অত্র পূর্বার্ধে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ ; ভগবত্যাঃ মুখস্ত রথত্বেনোতপ্রেক্ষণাৎ। 

দ্বিতীয়ার্ধে আরোহ্ণন্ত মহাবীরত্বসম্পাদকত্বকখনাৎ পদার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গ- 
মলঙ্কারঃ। পরমেশ্বরম্ত মন্সথেন সার্ধং যুদ্ধসন্নাহাসপ্বন্ষেহপি সন্বন্ধকথনাদতি- 

শয়োক্তিঃ। কাব্যলিঙ্গাতিশয়োক্ত্যোরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ। উৎপ্রেক্ষায়াস্ত 

কাব্যলিঙ্গং প্রত্/ন্প্রাণকতৈব, ন সংস্থষ্িঃ, নাপি সঙ্করঃ ইতি ধ্যেয়ম। পৃথক্- 
স্িত্যা উপকারকমন্ুপ্রাণকম্। অপৃথকৃস্থিত্যা প্রয়োজকম্ অনুসর্জনম্। পৃথক্- 
স্থিত্য। প্রযাজকমন্কম্। এতদ্িলক্ষণা সংস্ষ্টিরিত্যালঙ্কারিকমতরহস্তম্। এতচ্চ 

পূর্বমুক্তমপি স্পষ্টার্থং পুরঃ প্রতিপার্দিতমিতি ॥ ৫৯ ॥ 

অসচ্যুতাননদৃক্কত-টীকা1।-স্ষুরদিতি। তব মুখম্ চতুশ্ক্ুদ্ মন্থ- 
রথম্ ইতি শঙ্কে। চক্রসঙ্গতিমাহ,_কিভ,তং মুখম্। স্ফুরদগগাভোগপ্রতি- 
ফলিততাড়স্কযুগলং স্ফুর্জমানগণ্ডাভোগয়োঃ প্রতিবিদ্বিতং তাড়স্কযুগলং যত্র | এতেন 

তাড়স্কদবয়ং তৎপ্রতিবিশ্বদ্রঞ্চ ইতি চতুশ্চক্রমূ। যং রথম্ আরুত্থ মহাবীরো৷ মারঃ 
* ছাটক্কাইতি 1 মন্তে' ইতি £ সঙ্জিভবতে ইতিচল 
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প্রমথপতয়ে মহাদেবায় দ্রহাতি হিনস্তি। কিন্তৃতায়? অবনিরথং পৃষ্থীরথং 

অর্কেন্দুচরণং চন্দ্রনূর্যযচক্রম্ আরুহা শ্বং জিতবতে স্বং কামং জিতবতে | আরুহে- 

ত্যস্ত উভয়ত্র সন্বন্ধঃ। যমশ্রিত্যেতি কুত্রাপি পাঠঃ । তত্র যং পৃর্থীরথম আশ্রিত্য 

ইতি অন্থয়ঃ | ৫৯ ॥ * 
অন্মুাচ্গ ।-দেবি ! তোমার ঈঘৎ কম্পমান  গপবগলে কর্ণভূষণ তাড়ন্ব- 

যুগল প্রতিবিষ্বিত হওয়াতে তোমার মুখমগুল মদনের চক্রুচতুষ্টপবিশোভিত 

সাংগ্রামিক রখন্বরূপ বলিয়। মনে হইতেছে। দিবাকর ও নিশাকর বাহার রখচক্র 
স্বরূপ এবং পৃথিবীমগ্ডল ধীঁহার কামবিজয়রথস্বরূপ, তাদৃশ বিজয়ী প্রমথপতি 

স্ররহর শিবকে পরার করিবার নিমিত্তই যেন মহাবীর মদন উক্ত চতুম্চন্র রথে 
আরোহণ পূর্বক শিবহিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ৫৯ । 

সর্স্বত্যাঃ সুক্তীরমৃতলহরীকোশলভিদ?, * 
পিবস্ত্যাঃ শর্ববীণি শ্রবণ-চুলুকাভ্যামবিরতম্ ণ'। 
চমণকারলশ্লাঘাচলিতশিরসঃ কুগুলগণো, 

ঝণৎকারৈস্তারৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব তে ॥ ৬০ 
ললক্গ্দীম্ধল্প-ুতটীষ্কা ।-_দরস্বত্যাঃ ভারত্যাঃ হুক্কীঃ মধুরবচাংসি 

শমুতলহরীকৌশলহরী; অমৃতলহর্য্যাঃ সুধাপ্রবাহোৎসেকম্ত কৌশলং সৌভাগ্যং 
হরস্তীতি তাঃ। হরিশবঃ ওুণাদিকে| নিপ্রত্যয়াস্তঃ, “কৃদিকারাদক্তিনো! ব৷ ডীপ. 

বক্তব্যঃ* ইতি ভীপ্। পিবস্ত্যাঃ ধয়স্ত্যাঃ শর্বাণি! শর্বন্ত পরমেশ্বরস্ত পদ্ধি ! 

শ্রবণচুলুকাত্যাং চুলুকং প্রস্যত্যর্দং শ্রবণে শোত্বে এব চুলুকে তাত্যাম্ অবিরণং 
যথা ভবতি তথা, সাবধানেনেত্যর্থঃ। চমৎকারশ্লাধাচলিতশিরসঃ চমদিত্যব্যপ- 

মাশ্চধ্যান্থকরণবাঁচি | কারশবঃ ম্ব্ূপপরঃ | যদ্ধা-__সুখছুঃখাডূতানন্দৈঃ হঠোখিত- 
চিন্তবিক্রিয়া চমৎকারঃ সসীৎকারশরীরোলাসনাদিকৎ। চমৎকপুরল্লাঘাস্থ আশ্চর্য্যা- 

সুকরণসন্দোহেবু চলিতং শিরো যন্তান্তন্তা£* কুগুলগণঃ কর্ণাভরণসমূহঃ ঝণংকারৈঃ 
ঝণদিত্যব্যয়ং ভূষণরবান্ুকরণে। কারশব্দঃ স্বরূপবাচী। ঝণৎকারৈঃ তারৈঃ 

অতিবহছুলৈঃ উচ্চতরৈঃ প্রতিবচনম্ প্রতিশবম্ অন্ুমোদবচনম্ আচষ্ট ইব তে। 
অব্রেখং পদযোজনা_হে শর্বাণি! তে অমৃতলহরীকৌশলহরীঃ শুক্তীঃ 

শ্রবণচুলুকাভ্যামবিরলং পিবস্ত্যাঃ চমৎকারগ্লাঘাচলিতশিরসঃ সরস্বত্যাঃ কুগুলগণঃ 

তানৈঃ ঝণৎকারৈঃ প্রতিবচনমাচ্ট ইব। 
* 'কোঁশলহরী:? ইতি। 1 'অবিরলঃ ইতি চল 
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' অত্র উত্তরার্ধে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ) ঝণৎকারাঁণাং প্রতিবচনত্বেন সম্ভাবনাৎ। 
পূর্বার্ধে অতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ ; সরস্বত্যাঃ শিরঃকম্পনসন্বস্ধাভাবেহপি সম্বন্ধোক্তের- 
সম্বন্ধে সন্বস্ধনিবন্ধনাৎ। উভয়োরঙ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ ॥ ৬০ ॥ 

লঙ্গীতল্প-ক্রুত টীকাল্প সম্প্পানুবা ।--হে দেবি, সর্থতী 
দেবীঃ আপনার অমৃত-লহরী মাধুর্ধ্য-বিজয়িনী নুন্দর বচনাবলি শ্রধণে বিশ্য়া- 
তিরেকে মন্তক সঞ্চালন করিলে, তাহার কর্ণকুগুলসমূহ আন্দোলিত হওয়াতে 
শিঞ্জিত হওয়া বোধ হইতেছে--যেন তাহারা অনুমোদনবাক্য' প্রয়োগ 
করিতেছে, ॥ ৬০ ॥ 

অচ্যুতানন্দক্কৃত- -টীক্কা। ।--দর ইতি। হে শর্বাণি! সরস্বত্যাঃ 
সজীঃ গগ্ভপদ্যাদিরূপাঃ শ্রবণচুলুকাভ্যাং শ্রবণাঞ্জলিভ্যাম্ অবিরতং পিবস্তাস্তৰ 

কুগুলগণঃ কুগুলস্থরত্বসমূহঃ ঝণৎকারৈস্তারৈব" ংকাররূপৈরুজ্ঞকৈ: শবৈ: প্রতিধচন- 

মাচষ্ট ইব। স্থজীঃ কিন্তুতাঃ ? অমৃতলহরী-কৌশল-ভিদঃ অমুষ্যাঃ পর্ধ্যা প্মাধূর্যয- 
গর্বনাশিকাঠ। কোঁফনন্গীরিতি কুত্রাপি। তত্র অমৃতভাগীরসদৃশীরিত্যর্থ | তব 

কিম্ত,তায়াঃ? চমৎকারগ্লীঘাচলিতশিরসঃ চমৎকারেণ যা শ্লাঘ৷ প্রশংস। তরা 

চলিত শিরে। যস্তাঃ। অন্যেপি সাধুবাচিকং শ্রত্ব৷ শরিরঃকম্পনেনানুমোদতে। 

তব শিরঃকম্পনাৎ কুগুলস্থরত্বানা মন্টোহস্ঠসংঘ্টনাৎ বণৎকারাদিসাধ্বনুকরণশব্দেন 

বিচিত্রং প্রত্যুত্তরমপি ভব্তীতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥ 

অন্সুবাকগ ।-হে শর্বাণি! যে গগ্পদ্তময়ী রচল। অমৃতলহন্ীর শ্বতঃসিঘ্ব- 

মাধুধ্যগর্বকে খর্ব করিয়াছে, তাদুশ সরস্বতীকথিত নব নব প্রবন্ধসমূহ যথন তুমি 
শ্রবণরূপ অঞ্জলি দ্বার! নিরন্তর পান করিতে প্রবৃত্ত হও, তৎকাঁলে চমৎকারিত। 
প্রুক্ত প্রশংসাবাদসহকারে তোমার মস্তক পরিচালিত হইতে থাকে । এই সময় 

তোমার কর্ণকুগুলস্থিত রত্বাবলী পরম্পর সংঘটিত হওয়াতে বোধ হয়, যেন তাহার! 

বণৎকাররূপ ভারস্বরে ত্বৎরকৃত প্রশংপা-বাক্যের অন্ুমৌদন করিতেছে ॥ ৬৯ ॥ 

" অসৌ নাসাবংশস্তহিনগিরিবধশধবজপটে, * 
তবদায়ো! নেদীয়ঃ ফলতু ফলমস্মাকমুচিতমৃ। 

বহ্ন(ত্য)ন্তমুক্তাঃ শিশিরতরনিশ্বাসবিদিতাঃ, ৭" 

সমৃদ্ধয। যস্তাসাং বহিরপি চ মুক্তামণিধরঃ ॥ ৬১ ॥ 

তসঙ্গমীম্বল্রক্ুত-চীব্। ।--অসৌ পরিদৃশ্মানঃ নাসাবংশঃ নাস! নাসিকা 

_ লিটা ইতি ল। 1 'শিশিরকরনিশ্বাস গলিত ইতি ল। 4 ্ত্তাসাং ইতি চ ল| 
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বংশঃ বংশদগ্ুঃ রূপকমেততৎ। তুহিনগিরিবংশধ্বজপটি ! তুহিনগিরেঃ হিমাচলস্ত 
বংশস্ত অন্যন্য ধ্বজপটি ! পতাকে ! ত্বদীয়ঃ তবদীয়ঃ নেদীয়ঃ সন্নিকৃষ্টতরং ফলতু 
নিম্পাদর়তু ফলম্ ইঠ্টার্থম্ অন্মাকং মৎসম্বদ্ধিনাং মম চেত্যার্থঃ | উচিত, ক্রিয়াবিশেষণ- 
মেতৎ যথেগ্সিতং বহৃতি ধারয়তি অন্তঃ অভ্যন্তরে মুক্তাঃ মুক্তামণীন্ শিশিরকর- 
নিশ্বামগলিতং শিশিরকরঃ চন্তরঃ তন্ত নিশ্বীমো৷ বামনাড়ী মার্গবায়ুঃ তেন গলিতং স্থতং 
সমৃদ্ধ্যা 'আধিক্যেন য যন্ত্াৎ কারণাৎ তাসাং মুক্তানাং বহিরপি চ ধাহাপ্রদেশোহপি 
নাপিকা গ্রবামভাগোহপীত্যর্থ; । নাসিকাকারাকারিতে। বংশদও্ঃ মুক্তামণিধরঃ 

মুক্তামণিং ধূতবান্! "মুক্তামণিমধাৎ” ইতি সম্যকৃপাঞঃ | ও 

অত্রেখং পদযোজনা--হে তুহিনগিরিবংশধ্বক্রপটি ! ত্বদীরোহসৌ নাসাবংশঃ 
অঙ্জাকম্ উচিতং নেদীরঃ ফলং কলতু । অন্তঃ মুক্তাঃ বহতি। যদ্যন্মাৎ কারণাৎ 

তাসাং সমৃদ্ধ শিশিরকরনিশ্বাসগলিতং বহিরপি চ মুক্তামণিধরঃ | 

অত্র নাপিকায়াঃ বংশত্বারোপণাৎ রূপকম্। বংশত্বসাধক প্রতিপাদকম্ উত্তরা 

দম্। বংশগর্ভে মৌক্তিকাঃ উত্তবস্তীতি লোকশাস্ত্রম্ধ্যাদা। অতে। নামিকাবংশ- 
দণ্ডেইপি অভ্যন্তরে মৌক্তিকান্থ্যডূতানি বর্তন্তে। নো চেন্নাসাবংশদওস্ত বহিঃ 

মুক্তামণিধরত্বং কথং সংঘটেত ইত্যর্থাপত্ত বংশদগ্ডাকারে! নাসিকায়াঃ সমর্থিত ইতি 
রূপকমেব সম্যক ॥ ৬১ ॥ 

অচ্যুতানন্দক্কত-টীক্ষ। ।__অসাবিতি। হে তুহিনগিরিবংশধবজ- 
পটে! হিমালয়কুলপতাকে ! অত্র বংশশবে শ্লেষঃ|। হে হিমগিরিজাতবংশদপ্ড- 

পতাকে ! ত্বদীয়ো! নাসাবংশঃ নেদীয়ে। নিকটতরম্ অন্মাকম্ উচিতং ভক্তযন্থুরূপং 

ফলং ফলতু নিষ্পাদয়তু । সগ্রস্থিসরন্ধঁয়৷ উচ্চতর্ত্বাৎ নাঁসিকায়া বংশত্বপ্রতিপাদ- 
নম্। ফলধারণযোগাতামাহ,_কিম্ত,তম্? অন্তগর্ভে শিরো! মধ্য ইতি যাবৎ 
মুক্তীফলানি বহন্। তুক্তম-ইভানাং বংশমতন্তানাং শীর্ষে মুক্তাফলোত্তবঃ। 
শম্ব,.কশতক্তিশঙ্খানাং গর্ভে মুক্তা-ফলোত্তব ইতি। গর্ভস্থা মুক্তাঃ কথং,জ্ঞাতাঃ? 
ইত্যাঁহ,--শিশিরতরনিংশ্বীসেন বিদ্িতাঃ | বংশোত্তব। শীতল! তবন্তীতি ভাবঃ| হে! 

লাসাবংশস্তাসাং গর্ভস্থিতানাং মুজানাং সমুদ্ধা। বাহুল্যাৎ বহিরপি মুক্তামণিং বিতগ্ি, 
অর্থাদস্তত্ু স্তাফলানাং বাহুল্যাৎ নিঃশ্বানবাতেন কিঞ্চিদপি বহিষ্কতমিত্যুৎ- 

প্রেক্ষ্যতে ॥ ৬১ ॥ 

অসন্যুহ্যা্গ ।- হে হিমালয়কুলপতাকে ! তোমার এই নাসাবংশ আমাদের 
পক্ষে আস্ত ভক্ত্যনুন্ন্প শুভ ফল প্রসব করুক। শিশিরতর নিশ্বাস দ্বারা অন্থমিত 

হইতেছে যে, তোমার এই নাসাবংশের অভাস্তরে মুক্তাকল বিরাঁজিত রহিয়াছে 3 
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সুতরাং অন্তরে মুক্তাফলের বাহুল্য হইলে নিশ্বীসবাযু দ্বার! বহির্দেশে মুক্তা্লের 

নিঃসরণ অসস্তাবিত নহে ॥ ৬১ ॥ 

প্ররৃত্য। রক্তায়াস্তব হুদতি দত্তচ্ছর্দরূচে- 
বর্বরাকী * সাদৃশ্যং জনয়তু কথং ণ* বিদ্রমলতা! | 
ন বিশ্বং তদ্বিম্বপ্রতিফলনলাভ1- % দরু ণিতং 
তুলামধ্যারোট়,ং কথমপি $ বিলঙ্জেত কলয়া ॥ ৬২ ॥ 

লঙ্গনীন্রুত-টীক1।- পরকত্যা স্বতাবেন আর্কারাঃ আতা: 
তধ স্ুদৃতি শোভনা; দস্তাঃ যন্তাঃ তন্তাঃ সন্ধুদ্ধিঃ | দত্তচ্ছদরুচেঃ দন্তচ্ছদয়ো- 

রোষ্টয়োঃ রুচেঃ সৌভাগ্ন্ত প্রবক্ষ্যে প্রকর্ষেণ কথয়িম্যামি। মাদৃশ্তং সদৃশন্ত ভাবঃ 
সাদৃশ্যং জনরতু উৎপাদয়তু। আশংসায়াং লোট্। বিক্রমলতাফলং যদি স্তাৎ তদা 
মদৃশবস্তসত্তাবঃ ন তু বিদ্রমমাত্রং সদৃশমিতি । ফলং পরুফলম্। গীতবর্ণাভ্ো 

লতাত্যঃ উৎপন্নং ফলম্ অতিরক্তম্, রক্তলতোৎপন্নন্ত রক্তিম! কিমু বক্তব্য ইতি 
তদেব সদৃশমিতি তাৎপর্যম্। বিক্রমলতা প্রবাললতিক। ন বিশ্বং বিশ্বফলং 
তথ্বিদ্বপ্রতিফলনরাগ!ৎ তয়োঃ দস্তচ্ছদয়োঃ বিশ্বন্ত প্রতিফলনং প্রতিবিম্বনং তেন 

রাগঃ রক্তিম । তম্মাৎ বিশ্বফলমিতি ব্যবহারঃ অধরবিষ্থপ্রতিবিষ্বগ্রসাদাসাদিতঃ। 

অন্তথ! তন্ত বিশ্বব্যবহারো নস্তাৎ। যথা স্ফটিকাদৌ জপাকুস্ুমাদেঃ প্রতিবিত্ব- 
বশাদেব স্ফটিকাদীনাং বক্ততা এবং বিশ্বফলন্তাপীতি। তথিষ্বপ্রতিফলনরাগাৎ 
অরুণিতং তুলামধ্যারোচ,ং তুলায়াং সাম্যকথায়াং স্থাতুং কথমিব। ইবেতি 
বাক্যালস্কারে। বিলজ্জেত ব্রীড়েত কলয়! লেশেন। 

অত্রেথং পদযোজল।-_হে সুতি ! তব প্রক্ৃত্যা আরক্তায়াঃ দস্তচ্ছদরুচেঃ 

সাদৃশ্ঠং প্রবক্ষযে । বিদ্রমলত। ফলং জন্য়তু । বিশ্বং পুনঃ তদ্বিসবপ্রতিফলনরাগা- 
দকণিতং কলয়াখগি তুলামধ্যাবোঢ,ং কথমিব ন বিলজ্জেত। লজ্জধাতুরাত্মনেপদী । 

অন্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ ; যগ্তার্থোক্তৌ কল্পনাৎ। দ্বিতীয়ার্ধে অসধ্ন্কে সন্বন্ধ- 

নিবন্ধনাতিশয়েক্তিঃ বিশ্ব প্রতিফলনাসঘ্বন্ধেপি সম্বদ্ধকথনেনাভেদকথনাং। উভয়োঃ 

সং্থ্রিঃ ॥ ৬২ ॥ 

অচ্যুতানন্দক্কুত-টীক৷ |_ প্রকৃত্যা ইতি। হে ছুদতি ! শোভন- 
'দস্তে! তব হ্বভাবরক্তায়। দক্তচ্ছদরুচেঃ ওষ্ঠাধরশোভায়াঃ সাদৃষ্ঠং বরাকী নিকুষ্ট 
'বিদ্রমলতা, কথং জনয়তু তুর্যতাং যাতু। ঠ। লতাসাদৃশ্তযোগ্যতয়া অবিহিতত্বাৎ 

শা জস 

*০প্রবক্ষো? + লং; £ (রাঙা :$ “ষখমিব ইতি চল 
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ইতি ভাবঃ। বিশ্বং বিশ্বফলং “তেলাকুচা” ইতি খ্যাতম্। ওয্ঠাধরয়োঃ কলয়া 

ংশেন তুলামধ্যারোচুং তুল্যতাং গন্তং কথং ন লঙ্জেত? অপি তু লঙ্জেতৈব। 

কিভৃতম্? ওষ্ঠাধরবিষ্বপ্রতিবিবলাভাদরুণিতম্। অর্থাৎ শ্বভাবতঃ শামং বি 

ফল; তবাধর প্রতিবিস্তুলাভাদরুণিতং ভবতীতি ভাবঃ। জনয়তু ইত্যন্ত্র কলয়তু 

ইতি পঞ্চাননঃ | বিলজ্জেত ইত্যত্র বিরজ্যেত ইতি প্রীঞ্চঃ। তদ্বিস্ব ইত্যত্র 

দৃগ বিশ্ব ইতি কৈবল্যাখঃ | তত্র তব দৃশঃ অর্কাত্মকত্বাৎ অর্কতেজদা অরুণিত- 

মিতি ন্বভাবারুপন্তাধরস্ত নায়ং তুল্য ইতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥ 
অন্মুন্াঙ্গ ।-কে স্থদরতি ! নিকৃষ্ঠতর বিক্রমলতিকা কিনলে তোমার 

স্বভাবরক্ত ওঠাধরফ্াস্তির সৌসাদৃশ্ত লাভ করিতে পারে? (তাহার ফল হইলে 

পক্কাবস্থার সদৃশ হটুৃত বটে। ল টা) যে বিশ্বফল (তেলাকুচা) তোমার ওটাধরবিদ্ের 

প্রতিবিষ্ব লাভ করিয়৷ অরুণিত হুইয়াছে, সেই বিষ্বফল কি তোমার ওষ্টাধরের 

অংশমাত্রেরও সাদৃশ্ত লাভ করিতে লঙ্জিত হইবে না ?॥ ৬২॥ 

ম্মিতজ্যোতস্বাজালং তব বদনচন্জ্ন্ত পিবতাং, 

চকোরাণামাসীদতিরসতয় চঞ্চুজড়িম1 । 

অতন্তে শীতাংশোৌরম্ৃতলহরীমনরুচয়ঃ, & 

পিবস্তি স্বচ্ছন্দং নিশি নিশি ভূশং কাঞ্জিকধিয়! ॥ ৬৩ ॥ 

কণজ্দীম্বল্ন্ুত-্ীল্ক। 1 শ্মিতজ্যোতদাজালং শ্মিতমীষদ্ধসিতমেব 

জ্যোতঙ্গা তন্তাঃ জালং বিতানং তব বদনচন্ত্রন্ত বদনমেৰ চন্ত্রঃ তন্ত পিবতাম্ 

আসশ্বীদয়তাং চকোরাণাং পক্ষিবিশেষাণাম্ আপসীৎ অতিরসতয়। অতিমাধুর্ষ্যাৎ 

চঞ্চজড়িম! জিহ্বাজাভ্যম্। অতঃ কারণীৎ তে চকোরাঃ শীতাংশোঃ চন্রন্ত 

অমুতলহরীম্ অমৃতন্ সুধায়াঃ লহরীম্ উৎদেকং জ্যোৎন্ধামৃতমিত্যথঃ। আয়রুচয়ঃ 

আম্নে অন্নরসে রুচিবাঞ্ছ৷ যেষাং তে আম্নরুচয়ঃ পিবস্তি ঙ্ষমুস্তি স্বচ্ছন্দং বথেচ্ছং 

নিশি দিশি প্রতিনিশং জ্যোংন্গার্থিতি 'শেষঃ। তৃশম্ অত্যর্থং কাঞ্জিকথিয়া 

জারনালভ্রাস্ত্য। | 

অব্রেখং পদযৌজনা--হে ভগবতি ! তব বদনচন্ত্রস্ত ন্মিতজ্যোত্মাজালং 

পিবভাং চকোরাণাম্ অতিরসতয়৷ চণুজড়িমা আসীৎ অতন্তে আম্নরুচয়ঃ 

শীতাংশোরমৃতলহরীং কাজিকধিয়। শ্বচ্ছদং নিশি নিশি ভৃশং পিবপ্তি। 

জন্ত অতিশয়োক্তিরলন্কারঃ, চঞ্চজড়িমনিকন্ধনজ্যোতসাপানাসন্বন্ধেংপি তৎসন্বনধ 

* (মাযকচয়ঃ ইতি ল পাঠঃ । ] 

১ মস৫৩ 
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কথনাৎ অতিমধুরম্তন্তপানপ্রসক্তজিহ্বাজাড্যনিবন্ধনায়পিপাস্থভিঃ বাঁলকৈরভেদাধা- 
বদানন্ত প্রতীতেঃ ॥ ৬৩॥ 

টীক্র। /_ম্মিত ইতি। তব বদনচন্্রম্ত শ্মিত- 

জ্যোৎমাসমূহং পিবতাং চকোরাণাম্ অতিমাধুর্য্যতয়! জিহ্বাপ্জাড্যমানীৎ। অতঃ 

কারণাৎ তে চকোরা অল্নরুচয়ঃ সন্তঃ শীতাংশোরমৃতলহরীং কিরণসমূহং কাঞ্জিক- 

ধিয়! শ্বচ্ছন্দং প্রতিরাত্রং পিবস্তি। অয়নেন জিহ্বায়া জাভ্যনাশে! ভবতীতি ভাবঃ। 

এতেন পৃর্ণচন্জ্রাদপি তব বদনস্তাধিক্যম্ ॥ ৬৩ ॥ | 
অন্নুবাচ।_হে পর্বতরাজপুতি! চকোরগণ তোমার এই বদন-স্থৃধা- 

করের ঈষৎ হান্তরূপ মধুর জ্যোৎনীসমুহ পান করাতে তাহাদের জিহ্বা! অতি- 
মি্টতাজনিত জড়তায় অভিভূত হইয়াছে। এই কারণে চকোরগণ অল্নরূসে 
রুচিযুক্ত হইয়। প্রতিরজনীতে কারঞ্জিক (কাজি ) বোধে পধ্যাপ্ত পরিমাণে পুরঃ 

পুনঃ শীতাংশুর অমৃতলহরী (কিরণসমূহ ) পান করিয়া থাকে ॥ ৬৩॥ 

অবিশ্রান্তং পত্যুগ্ড ণগণকথা্রেড়নজড়া, *% 
্গবাপুষ্প- ণ' চ্ছায়া তব জননি জিহ্বা বিজয়তে | ধু 
যদগ্রাসীনায়াঃ স্ফটিকদৃশ(ষ)দচ্ছচ্ছবিময়ী, 
সরস্বত্য। মুণ্ডিঃ পরিণমতি মাঁণিক্যবপুষ। ॥ ৬৪ ॥ 

লক্ষমীপ্বল্লহ্ৃত-টীন]।-_অবিশ্রান্তম্ অনারতং পত্যুঃ সদাশিবন্ত 
গুণগণকথাত্রেড়নজপা। গুণানাং ত্রিপুরবিজয়াদীনাং গণঃ সমূহঃ তন্ত কথা বৃত্বান্তঃ 
তন্ত আমেড়নং ছিস্ত্িরুক্তিঃ তদেব জপো৷ যস্যাঃ সা! অনন্তমনস্কেতার্থঃ | জপা- 
পুষ্পচ্ছায়া জপা৷ রকপুষ্পীপুষ্পং তস্য ছায়েব ছায়া কাস্তিঃ যন্তাঃ সা। তব 
জননি ! হে মাতঃ! জিহব। রসন! জয়তি স্ফুরতি। সা! ইতি তচ্ছবো! বন্তিষ্যমাণাং 
প্রসিদ্ধিং পরামুশতি। যদগ্রাসীনায়াঃ যন্তাঃ জিহ্বায়াঃ অগ্রে আসীনায়াঃ 

নিষগায়াঃ স্কাটিকদৃষদচ্ছচ্ছবিময়ী ন্কটিকগৃষদঃ স্ষটিকোপলস্তেব অচ্ছা। ছবিঃ কান্তি; 
তয়া প্রচুরা। প্রাচুধ্যে ময়টু। স্ফটিকধবলেত্যর্থ। সরন্বত্যাঃ ভারত্যাঃ মুক্তি 
'বরূপং পরিণমতি বিকারমাপগ্থতে রূপান্তরং প্রাঞ্সোতীতি যাবৎ । মাণিক্যবপুষ 
পদ্মরাগবপুম|। 

অন্রেখং পদযোজনা__হে জননি! তব সা জিহ্বা অবিশ্রান্তং পত্যুঃ গুণগণ- 
কথাঘ্েড়দজপা জপাপুষ্পচ্ছায়া জয়তি, বদগ্রাসীনায়াঃ সরষ্বত্যাঃ স্কট কদৃযদ্ছ্ছ- 

শশা 
শিপ রস (হত 

* জপা' ইতি 1 'জপাপুপঃ ইতি. 3 আয়তি সা ইতি চদপাঠ 
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বিময়ী মুর্তিঃ মাণিক্যবপুষ। পরিণমতি। (জিহ্বারাং রক্তত্বমাত্রং ন ভবতি। 

তটস্থানাং রজ্ীকরণে রক্তি্নঃ শক্তিরপি । অতএব জয্তীতি প্রযুক্তম্ |) 
তদ্গুণালঙ্কারঃ, “তদ্গুণঃ শ্বগুণত্যাগাদন্টোৎকষ্টণান্থতিঃ” ইতি লঙ্ষপাৎ। 

দেব্যাঃ বদনাঘুজে সর্বদ! সরস্বতী স্বমূত্ত্য। বসতীত্যাগমরহস্যম্ ॥ ৬৪ ॥ 

, অচ্যুতানন্দক্কত-টীক্।।-_আবিশ্রান্তম্ ইতি। হে জননি! তৰ 
জিহ্বা * বিজয়তে উৎকর্ষেণ বরঙ্ততে। কিম্তৃতা? জবা-পুষ্পকান্তিঃ। পুঃ 
কিস্তৃতা? স্বামিনো গুগকথনপৌনঃপুন্তেন জড়ীভূতা । আহলাদাতিশয়েনেতি 

ভাবঃ। অস্যা অগ্রস্থিতায়াঃ সরশ্বত্যা দৃশদচ্ছচ্ছবিময়ী দশনজ্যোতীন্গপা! মৃষ্তিঃ 
মাণিক্যবপুষা লোহিতমণিরূপেণ পরিণমতি পরিণতিং প্রার্ধোতি। কিন্তৃতা ? 
স্কটিকসদৃশী । বথ| স্কটিকং জবাপুষ্পমাসাঘ্ত দর্শনীর়তাং প্রাপ্রোতি, তখা। সরন্বতী 
জিহ্বাগ্রমাসান্থ রক্তাবয়বতাং ঘাতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ 

অন্যুতাচ্গ ।-_হে জনদি ! পুনঃ পুনঃ পতিগুণ-সমূহ-বর্ণন! নিবন্ধন জড়ী- 
ভূত ও জবাকুম্থমসম লোহিতবর্ণ। তোমার রসনা সর্বোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। 

কারণ, এই জিহ্বাগ্রে সমাসীন! স্কটিকমণিসদৃশ নির্মলকাস্তি সরস্বতীমৃত্তি লোহিত- 

মাণিক্য-মণিরূপে পরিণত। হইতেছেন ॥ ৬৪ ॥ 

ভ্াঞ্চপখ্্য ।- জবাপুণ্পের সা্গিধ্য হেতু ক্ষটিকমণি যেরূপ লোহ্তিরাগে 

রঞ্জিত হইয়! উঠে, তদ্রুপ রক্রবর্ণ জিহ্বা-সন্নিহিত গুভ্রদশনপংক্তিচ্ছায়ারূপ! দরম্বতী- 

মৃণ্তিও রক্তবর্ণ হইয়! উঠিয়াছে ॥ ৬৪ ॥ 

রণে জিত্বা দৈত্যানপগত- *% শিরন্ত্রেঠ কবচিভিঃ, 

নিরৃতৈশ্চগাংশু- ণ" ত্রিপুরহরনিন্মাল্যবিমুখৈঃ। 

বিরিঞ্চী)শাখেন্দ্রোপেক্ৈ: শশিশকলকর্পুরধবলাঃ, 
বিলুপ্যস্তে % মাতস্তব বদূনতান্লকণিকাধ ণা ॥ ৬৫ ॥ 

তলঙ্গদীপরল্পর্ত-ীক্া ।-_রণে যুদ্ধে জিত্বা পরাজিতান্ ক্ৃত্ব! দৈত্যান্ 
অপন্ৃতশিরস্ত্বঃ $ কবচিভিঃ বর্মযুক্তৈ: নিবৃতৈঃ যুদধাসনিবৃত্তি: চণ্ডাশত্রিপুরহর- 
নির্মাল্যবিমুখৈঃ চণ্ডাংশঃ চণভাগঃ চণ্ডে! নাম প্রমথঃ তদ্য ভাগ: সএব 

* 'আপন্ধত' ইতি 1 *চগাংশ' ইতি 
₹ 'শশিবিশদকর্প,রশকলা১ ধবিলীয়ন্তে ইতি খু 'কবলাঃ ইতি চল। 

6 অপন্ধতানি শিরোবেষ্টনানি বৈত্তঃ স্বাধিকাধ্যিরধ্নানত্তরং সেবকানাং রাজমংমুখে 
প্রপামবেলায়াম্ উ্ীবশিক্জাদিকং নিমুর্টা প্রণাম বর্তব্য ইতি পরিপাটী? তাং পরিপাঈ- 
মাঞিত্যাহ--ব্দপ্তশিরস্বৈয়িতি। 
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ত্রিপুরহরস্য নির্মাল্যং শ্বীকৃতাবশিষ্টং গম্ধতান্ছুলাদি তত্র বিমুখৈঃ। প্হ্রনিশ্্ীলাং 
পরিষ্যাজ্যম্” ইত্যাদিস্থৃতঃ চণ্ডাংশরপহরনিরমাল্যনিযেধপর! ইত্যবগস্তবামিতি 
বোধয়ন্তি। বিশীখেন্্রোপেক্তৈঃ বিশাখঃ সেনানীঃ | যুদ্ধেযু তস্যৈব প্রামুখ্য- 
মিত্যগ্রে গণনা! । ইন্দ্রো মহেন্ত্রঃ উপেন্দ্রঃ বিষুঃ তৈ: শশিবিশদকপূরশকলাঃ 

চক্ছ্ব্ধিশদাঃ কপুরশকলাঃ ঘনসারখণ্ডাঃ যেষাং তে বিশীয়ন্তে বিলয়নং ক্রিয়ন্তে। 
মাতঃ! হেজননি! তব বদনতান্বলকবলাঃ বদননির্গতান্তান্বলকবলাঃ | 

অত্রেখং পদযোজন।-_হে মাতঃ ! রণে দৈত্যান্ জিস্বা অপহৃতপিরঙ্ৈ: 
কবচিভিঃ ওনিবৃতৈঃ চণ্ডাংশত্রিপুরহরনির্াল্যবিমুখে: বিশাখেক্দোপেনত্ৈঃ শশি- 
বিশদকপূরশকলাঃ তব বদনতাম্থলকবলাঃ বিলীয়স্তে ॥ 

অয়মর্থচ-_বিশাখেক্রোপেন্্রাঃ দৈত্যান্ সংহত্য ভগবত্যাঃ'কুমারং পুরস্কত্য 
পাদবন্দনার্থমাগত্য শিরন্্রাপ্পহাধ্য পাঁদোপসংগ্রহণমকুর্বন। তদনস্তরং প্রসরা 
ভগবতী :ঈষৎখাদিতান্ তাম্থুলকবলান্ বিততার। তদখতক ূর্রশকনবিলয়নপত্যস্তং 
থাদিতবস্তঃ ইত্যুক্তযা এতাদৃশোহগ্রহঃ ভগবভ্যাঃ কুমারস্বামিত্তেব । ইন্দ্রাদিতপি 
স্কাচিংক ইত)ভিপ্রায় ॥ ৬৫ ॥ 

অচ্যুতানম্কক্ুত-ডীক্া। ॥_রণে ইতি। হে মাতঃ1 তব বদন- 
তাঞ্গলকণিকাঃ বিরিধীক্রোপেক্তৈ্বলুপ্যস্তে। কিস্তুতাঃ? শশিখণ্ডবৎ কপ্পুরেণ 
ধবলাঃ: বিশদতরকর্পুরধবল! ইতি পীতাম্বরঃ। বিশাখেন্দ্রোপেন্ত্রিতি চ। 
কিনুতৈঃ? রণে দৈত্যান্ জিত্ব। নিবৃত্তৈঃ জয়যুক্তৈঃ। কবচিভি; কবচবুক্তি2। 
পুনঃ কিভূতৈঃ? চগ্ডাংগুত্রিপুরহরনির্্ীল্যবিমুখৈঃ | ব্রহ্মরূপয়োরপি ্রীনুর্ধ্য- 
সদাশিবয়োশি্মার্যবিযুখৈঃ। অপগতশিরক্তৈঃ: তবাভিবাদনহেতুনা দুরীকত- 
শিরোবেই্টনৈঃ। তব নির্খাল্যশেষেণ সর্বে্ষাং পুজনং ভবতীতি স্চিতম্। তহুক্তং 
যামলে,_-“নৈবেস্তং ব্রিপুরাদেব্যা বাঙুস্তি বিবুধাঃ সদ! । তন্মানদেয়ং কুরুত্রে্ 

'ব্রহ্মণে বিস্লুবেংপি চ ॥* ইত্যাদি ॥ ৬৫ ॥ 
আসক্ত | হে মাত; ! যুদ্ধে দৈতাগণকে পরাজয় করিয়৷ গ্রতিনিবৃত্ত 

বর্পাবৃত কার্ডিকের, ইন্জ ও বিসু শিরজ্জাণ উম্মোচন পূর্বক চন্্রথুবৎ কপূরযোগে 
শুভ্র তবদীয় মুখোৎন্ষ্ট তান্থুলকণা-প্রসাদ উদরস্থ করেন, কিন্তু তাঁহারা পরমারাধ্য 
হূরধ্য ও সদাশিবের নি্াল্য ম্পর্শও করেন না। 

( শধ্য ও সদাশিবের” এই অর্থ লক্ষ্মীধরককৃত পাঠের অনুরূপ নহে,-তীহার 
মতে অর্থ-_চণডেঙ্বরের ভাগ যে শিব-নির্ান্য, তাহাতে বিমুখ;-_( কার্তিকেয়, 
ইজ ও বি) চর্বি তাখুলের কপূরথণ্-- আশ্বাদন করেন )॥ ৬৫ ॥ 
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বিপঞ্চ্য গায়ন্তী বিবিধমবদানং % পশুপতে- 

্্য়ারন্ধে বক্ত,ং চলিতশিরসা সাধুবচনৈঃ। শ* 
তদীয়ৈরধূর্য্যেরপলপিততন্ত্রীকলরবাং, 
নিজাং বীণাং বাণী নিচুলয়তি চোলেন নিভৃতম্ ॥ ৬৬॥ 

তলগ্গীম্বন্পক্রুত-ীক্ক1।-_বিপঞ্চা! বীণ় গায়ন্তী গানং কুর্বতী বিবিধ 
অনেকপ্রকারং ব্রিপুরবিজয়-দক্ষযাগধ্বংস-হালাহলধারণজলম্বরবধ-গজান্থুরবধাদিকস্ 

অপদানং বৃত্তং কর্ম পুপতেঃ ঈশ্বরন্ত তয় ভবত্যা আরন্ধে উপক্রান্তে সি বক্ত,ং 
নিগদিতুং চলিতশ্রিস। অন্তঃসস্তোষবশাৎ শ্থয়ং শিরঃকম্পবত্যা সাধুবচনে মধুর- 
বচনে তদীয়ৈঃ তন্ত বচনন্ত স্্ধিতিঃ মাধুরৈ্ঃমাধুর্যগণৈ: অপবপিতত্্রীকলরবাং 
অপলপিতাঃ অপহসিতাঃ শ্বকীয়তন্ত্রীকলর বাঃ যন্তাঃ স! তাং নিজাং স্বকীয়াং বীণাং 
বিপঞ্ধীং বানী ভারতী নিচুলয়তি নিচুলবতীং করোতি ! নিচুলঃ কৃর্পাসঃ | চোলেন 

চোলঃ কুর্পাসবিশেষঃ বীগাকুর্পাসং। চোলেন নি্চুলবত্তীং করোতীতি সামান্ত- 
বিশেষভাবেন ন পৌনরুক্ত্যম্। কেচিত্ত, ভোজমতাবলম্বিন আহুঃ-_চুলিধাতুঃ তিরো- 

ধানবাচক ইতি। নিতরাং চুলয়তি আচ্ছাদক্মতীত্যর্থঃ। নিতৃতং গৃঢ়ং যথা 

ভবতি তথা । 

অন্রেখং পদযোজনা-_-হে ভগবতি ! পণুপতেঃ বিবিধম্ অপদানং বিপঞ্চ্য 

গায়স্তী ত্য বক্ত,ং চলিতশিরস! সাধুবচনে আরব্ধে তদীয়েঃ মাধুর্ধ্যেঃ অপলপিততন্ত্রী- 
কলরবাং নিজাং বীণাং বাণী চোলেন নিভৃতং নিচুলয্নতি। 

অন্রাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, বীণায়াঃ নিচোলনাসম্বন্বেংপি সম্বন্ধকথনাৎ, যঃ 
পরাজিতো৷ বৈণিকঃ ন্ববীণাং চোলেন নিচুলয়তি তেন সহাভেদাধ্যবসায়প্রতীতে:/৬৬ 

অসচ্যেতানম্দকত-টীকণ। /__বিপঞ্চ্েত্যাদি। হে মুগ্ববদনে! পঞ্ত- 
পতেঃ শিবন্ত বিবিধমবদানং নানাবিধং কর্ম ৭বপঞ্চা। বীণয়! গায়স্তী বাণী হর্ষাচ্চলিত- 
শিরসা বয়! সাধুবচনৈঃ বক্ত,ম্ আরন্ধে সতি অর্থাৎ পণ্ডপতেঃ কর্ণণি স্বয়া গ্রশংস1 
বচনৈঃ সতি কথয়িতুমারন্ধে নিজাং বীণাং নিভৃতং যথা স্তাত্তথ! চোলেন বাসস! নিচু- 
লয়তি আচ্ছাদয়তি | বীগাং কিন্ভৃতাম্? তরদীয়ৈশ্থাধূর্য্যেঃ অপলপিতঃ তত্ত্রীকলরবঃ 
যন্তাঃ তাং তথা! । বীণাশবাদপি মধুরাং তব বাণীং শ্রত্বা বীণাং সংবৃণোতীতি 
বাক্যার্থ। ত্বদীয়ৈত্থাধু্য্যেরিতি পঞ্চানন; ॥ ৬৬ ॥ 

* অপদানমিতি চ ল পাঠঃ 1 'সাধুবচনে' ইতি , 
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অনুবাদ ।--জননি ! ভগবতী ভারতী যে সময় স্বীয় কচ্ছপী বীণ! 
দ্বারা ভগবান্ পণ্ুপতির মহিমারাশি গান করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময তুমি 
মন্তকসধগলন পূর্বক সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে স্বীয় বীণারবকে 
তোমার কলকগম্বরের মাধুর্য্যে পরাভূত দেখিয়। ভারতী (লঞ্জাবশতঃ ) বসন দ্বারা 
এী বীণা সমাচ্ছাদিত করিয়া থাকেন। 

[ বীণাকে বীণার আবরণবস্ত্াভ্যন্তরে স্থাপন করেন, ইহা লক্ষ্মীধর* টীকার 
মর্থঃ অন্যাংশ সমান ] ॥ ৬৬ ॥ 

করাগ্রেণ স্পৃ্ং তুহিনগিরিণা বৎসলতয়া» 
গিরীশেনোদস্তং মুহুরধরপাঁনাকুলতয়া । 

করগ্রাহ্যং শস্তোম্সুথমুক্রবৃত্তং গিরিস্থতে, 

কথস্কারং ভ্রমস্তব চিবুক- & মৌপম্যরহিতম্ ॥ ৬৭ ॥ 

' হনক্গঘী্বন্পক্ুত-টীবী। ।__করাগ্রেণ অগ্রুকরেণ স্পৃষ্টং সংসপৃষ্টং তুহিন- 
গিরিণা হিমাদ্রিণ জনকেন বৎসলতয় বাৎদল্যেন পিত্রাদীনাং পুত্রাদিষু গ্রীতিঃ 
বাৎসল্যশবেনোচ্যতে | যথোক্তং দর্বজ্ঞসোমেশ্বরেণ__পুল্াদৌ বাংসল্যং পত্যাদো 

(প্রেম, শিষ্যাদা বনুগ্রহঃ, অগ্রজাদৌ ভক্তি; ইতি। অত্র আদিশবেন গৌণপুন্র- 
গৌগপত্থীগৌণশিষ্যগৌণাগ্রজাঃ গৃহান্তে ইতি। গৌপপুত্রঃ পুত্রত্বেন কল্লিতসন্বন্ধঃ 
ন তু ক্রীতাদিঃ, তন্ত পুক্রত্বাৎ। গৌণপত্রী তূজিষ্যা। গৌণশিষাঃ শিষ্যত্বেন 
কল্পিতসন্্ধ এব ন তু স্বীকৃতমন্ত্রহণমাত্রঃ। গোৌণাগ্রজঃ কল্পিতসমবন্বঃ ন তু 
ন্ষেত্রজাদিঃ। গিরীশেন শল্তুনা উদস্তম্ উন্নমিতং মুছরত্যর্থম অধরপানাকুলতয়। 

অধরপানব্যগ্রতয়। অতিপ্রেম্ণা ইত্যর্থ) | করগ্রান্বং করেণ গ্রহীতুং যোগ্যং মুখা- 
ঝুলোকন্চুম্বনব্যগ্রতয়া৷ শস্ভোঃ মুখমুকুরুরস্তং মুখমেব মুকুরো৷ দর্পণঃ তন্ত বৃস্তং 

তদাধারদণ্ড তং, গিরিম্ুতে ! হিমাত্রিতনয়ে! কথংকারং কথবকেত্ব! ক্রম: 

বর্ণরামঃ। পবিভাষ! কথমি লিউচ* ইতি লিঙর্থে সংপ্রধারণায়াং লটু। তব ভবত্যাঃ 
চচুকম্ অধরাধঃকর্ণিকাম্ উপম্যরহিতম্ উপমারছিতম্। উপমারাহিত্যং তু কমল- 
কর্ণিকাদর্পপবৃন্তোদয়াত্রিশিখরশিলাদীনাং শস্তোঃ করগ্রান্ত্ব-হিমগিরিক রোপলালনা- 
জনিত-সৌভাগ্যাতিশয়াভাবেন ভগবতীচুচুকন্ত তুলনা নাস্তীতি। | 

অত্রেখং পদযোজনা-_হে হিমগিরিস্ুতে ! তুহিনগিরিণ! বৎসলতয়া করাপগ্রেণ 
* গুঢুফ' ইতিঃল 1 কা 
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পৃষ্টং গিরীশেন অধরপানাকুলতয়! মুহ্বরুদস্তং শন্ভোঃ করগ্রাহ্ম্ ওঁপম্যরহিতং তব 

মুখমুকুরবৃস্তং চুচুকং কথংকারং ব্রম ইতি । 
অত্রানহথয়ালকঙ্কারঃ ধ্বন্ততে, দর্ববোপমানিষেধেন স্বন্ত ন্বয়মেব সদৃশমিত্যনন্বয়া” 

লঙ্কারপ্রতীতেঃ ॥ ৬৭ 4 

টীক্ষা।।--করাগ্রেণেতি। হে হিমগিরিস্থতে ! 
উপমানশূন্তং তব চিবুকং কথঙ্কারং ব্রমঃ কিং কৃত্বা বর্ণয়ামঃ। কিভৃতম্? শস্তোঃ 

করগ্রাহাং মুখদর্পণন্ত বৃস্তমিব। অতিনির্ধলতয়া তব মুখস্ত দর্পণত্বং তন্ধণ্ুমিব। 

পুনঃ কীদৃশম্? হিমগিরিণ। বংসলতগা। করাগ্রেণ স্পৃষ্টম্। পুনঃ ক্ষিসভূতম্? 

স্বধরপানসন্তমেণ শত্তুন! মুছর্বারং বারম্ উদস্তম্ উত্তোলিতম্। এবন্ুতে জগদস্ি- 

কাগ্ঃ শৃঙ্গারবর্ণনে লঞ্করমূর্ভেঃ শঙ্করন্ত কুতো৷ দোষঃ ॥ ৬৭ ॥ 

অন্মুলাচ্গ ।--হে গিরিরাজকণ্তে | এই জগতে (এমন কোন বস্ত নাই যে, 

তাহার সহিত তোমার চিবুঝের উপম! প্রদত্ত হইতে পারে ।) যেহেতু এই চিবুক 

শল্তুর করগ্রাহু ও তোমার নির্মল মুখরূপ মুকুরের বৃস্তশ্বরূপ। গিরিরাজ স্নেহ্প্রযুক্ত 

করাগ্র দ্বারা উহ্] স্পর্শ করিয়। থাকেন। ভগবান্ শঙ্কর অধরপানে লোলুপ হইয়৷ 

পুনঃ পুনঃ হস্ত দ্বারা উহা উত্তোলন করেন। ঈদৃশ উপমাহীন চিবুক আমি 
কিরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব ? ৬৭॥ 

ভুজাল্লেষাঙ্গিত্যং পুরদময়িতুঃ কণ্টকবতী, 
তব শআ্রীবা ধতে মুখকমলনালশ্রিয়মিয়মূ। 

তঃশ্বেত। কালাগুরুবহ(হ,)লজন্বালমলিনা, 
সৃণালীনাং নিত্যং *** বহতি যদহে। ণ' হারলতিক। ॥৬৮॥ 

হনক্গগীপ্বন্র্রত-টীব্চ1।-_ভূজাঙ্লেযাৎ তুজাভ্যামালিঙ্গনাৎ নিতাং মততং 
পুরদময়িতুঃ পুরাস্তকন্ত কণ্টকবতী সরোদ্ধাঞ্চা তব গ্রীবা কণনালঃ ধ্তে* দধাতি 
মুখকমলনালশ্রিয়ং মুখমেব কমলং তন্ত নালশ্রিয়ং দণ্ডসৌভাগ্যম্ ইয়ং গ্রীবা। স্বতঃ 
শ্বেত৷ দ্বভাবতঃ স্বচ্ছ! কালাগুরুবহুলজস্বালমলিন! কালো নীলবর্ণঃ অপুরু লঘুকাষ্টং 
কঞ্ধাগুররিত্যথ্ঃ তণ্ত বছলঃ সমৃদ্ধঃ জদ্বালঃ পন্কঃ তেন মলিনা নীল! মুণালী- 

লালিত্যং বিসলভাসৌভাগ্যং বহতি প্রাপ্পোতি বৎ যন্াৎ কারণাৎ অধঃ অধঃপ্রদেশে 
হারলতিক! মুক্তাবলিঃ। 

'পৃণালী লালিত্যস্থ ইতি 1 'বদধো। ইতি চ ল। 
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অত্রেখং পদযোজনা-_হে ভগবতি ! তবেয়ং গ্রীবা পুরদমর়িতুঃ তূজাল্লেধাৎ 

নিত্যং কণ্টকবতী মুখকমলনালশ্রিয়ং ধতে যত অধ; হাতস্বো টাসীনালাা 

_জন্বালমলিন! হারলতিক। মৃণালীলাপিত্যং বহতি। 
পূ্বার্ধে নিদর্শনালক্কারঃ, মুখকমলনালশ্রিয়মিতাত্র প্রীচাদৃশী শ্ীপ্লিতি প্রতি- 

বিশ্বাক্ষেপাৎ। রূপকমপ্যলঙ্কারঃ, মুখকমলমিত্যত্র মুখে কমলত্বরূপণাৎ। অনয়ো- 

রঙগাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ। উত্তরার্ধেংপি নিদর্শনীলঙ্কারঃ) মৃথালীলালিত্যমিত্যত্ 
লালিত্যসদৃশলালিত্যমিতি প্রতিবিস্বাক্ষেপাৎ। উভয়োরঙ্গাঙ্গি ভাবেন সঙ্করঃ ॥৬৮॥ 

অসচ্যুতানন্দ্কৃত টীকা ।__ভুজা ইতি। তব গ্রীবা মুখপন্মদও- 

শোভাং ধতে। শস্তোরালিঙ্গনেন নিত্যং কণ্টকবতী আনন্দপুলকেন রোমাঞ্চিত 

অন্তোইপি পন্মদণ্ডঃ কণ্টকযুক্তো! ভবতি। অহে। আশ্র্য্যং যদ্রন্মাৎ হারলত্বিক। 

মুণালীনাং সৌন্দরধ্যং বহতি। কিন্তৃতা? স্বতঃশ্থেতা স্বভাবশুর! | কালাগুরুবহল- 
জগ্থালমলিন। কন্ত,ধ্যগুরুনিবিড়পন্কেন নলিনা। অগ্তাপি মৃণালী স্বভাবগুক্ল 
পঙ্কাদিমলিনা ভবতি ॥ ৬৮ ॥ 

অসন্নুত্বাচ্ছ ।-_জননি ! তোমার গ্রীঝা তৌমার মুখপস্মের মৃণালবৎ 

শোভা ধারণ করিয়াছে। মুণালে কণ্টক আছে, তোমার এই গ্রীবারূপ মৃণালও 
জরিপুরারি মহেশ্বরের ভূজালিঙ্গনে পুলকিত হইয় নিরন্তর কণ্টকিত (রোমাঞ্চিত ) 

হুইতেছে। মৃণাল স্বভাবতঃ শুত্রবর্ণ হইয়াও গন্ধ দ্বারা মলিনত। প্রাপ্ত 

হয়) তন্রপ তোমার এই হারলতারপ মৃণাল স্বভাবতঃ স্বেত হইলেও কক্তুরী, 
অগুরু প্রভৃতিরূপ পক্ক ভ্বার মলিন হুইয়! মৃণালীর সৌন্দধ্য ধারণ করিতেছে, 

ইহা৷ আশ্চর্য্য ঘটনা ॥ ৬৮ ॥ 

.গলে রেখাস্তিআ! গতিগমকগীতৈকনিপুণে, 
বিবাদ- * ব্যানদ্বপ্রগুণপ্ুণসংখ্যাপ্রতিভূবঃ। 

». *বিরাজন্তে নানাবিধমধুরত্বাগাকরভূবাং 

্রয়াণাং গ্রামাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব তে ॥ ৬৯॥ 
লক্ষী কুত-টীব্চা!।__গলে কষ্ঠগরদেশে রেখাঃ তাগ্যরেধাঃ বলী- 

রূপাঃ তিশ্রঃ। 
ললাটে চ গলে চৈব মধ্যে চাপি বলিত্রয়ম্। 
্রীপুংসঘোরিদং জয়ং মহাসৌভাগ্যস্চকম্ 
ইক অত তি ০০০ 

৭ পবিষাহ, ইতি ল। শি 

গা 
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ইতি সামুদ্রিকম্। “গতিগমকগীতৈক নিপুণে 1” _-গতিঃ সঙ্গীতগতিঃ সঙ্গীতন্ত 
স্বে গতী মার্গা দেশী চেতি। গমকঃ স্বরস্ত কম্পঃ__ 

স্বরস্ত গমকো। কম্পঃ স চ পঞ্চবিধঃ স্থতঃ | ইতি ভরতে । তে চ পঞ্চপ্রকারা- 
স্তাত্রেব জ্ঞাতব্যাঃ | * গী্তং ধাতুমাত্বাত্মকং দ্বিবিধম্-_ 

"বাত্মাতুরুচাতে গেয়ং ধাতুরিত্যভিধীয়তে” ইতি। তত্র এক। মুখ্যা চাসৌ নিপুণা 
চ তন্তাঃ সন্থুদ্ধিঃ। “বিবাহব্যানদ্বপ্রগুণগুণসংখ্যাপ্রতিভূবত,-_বিবাছে উদ্বাহসময়ে 
ব্যানদ্ধাঃ বিশেষেণ মঙ্গলস্থতরবন্ধনীনন্তরং তৎসমীপে আ! সমস্তাৎ ক£ং ক্ৃতসমাবৃত্য 
নন্ধাঃ বন্ধাঃ প্রগুণগুণাঃ বহুতন্ধনির্মিতন্ত্রাণি। তানি ব্রীণ্যেব, বথোক্তং গুকারৈ 

“মাঙগলাতন্বনাহনেন বদ্ধা মঙ্গলশ্ত্রকমূ। 
রামহস্তে সরং বন্ধ। কণ্ঠে চ ভ্রিসরং তথা ॥* ইতি। 

ইদং চানুষ্ঠানং দেশতো। ব্যবস্থাপিতম্। অতএব কৃচিদ্দেশে মঙ্গল ত্রবন্ধনং 

ক্কচিদ্দেশে সরব্রয়বন্ধনং চ কৃচিহ্ুভয়মপি নাস্তীতি । অন্ত মতং সর্বত্রাস্তীতি | বদ 
্রস্থকৃতো। দেশে এতছুভয়ান্্ঠানং বিস্তৃত এবেতি জ্ঞেরম্ | প্রগুণগুণানাং সংখা। ত্রিত্বং 

তশ্তা প্রতিভূবঃ। ষথা প্রতিভূঃ উত্তমর্ণস্ত অধমণং জ্ঞাপয্নতি এবং সংখ্যাং জ্ঞাপয় তীতি 

গ্রতিতূব ইত্যুক্তম্। সংখ্যাজ্জাপকাঃ অন্মদাশ্রয়কণ্ঠে শত্তুনা পূর্বং ভগবতীবিবাহ- 
সময়ে সরত্রয়মন্মিন্ স্থলে বন্ধমিতি দ্রষ্টুণাং জ্ঞাপয়তি বহিত্রররমিতি ভাৰঃ। বিরাজস্তে 
অতিতরাং প্রকাশপ্তে । “নানাবিধমধুররাগা করতৃবাম্,_নানাবিধাঃ অনেক প্রকারাঃ 

মধুরাঃ মলোরমাঃ রাগাঃ তেয়ামাকরভূবঃ খনিস্থানানি আশ্রয়ভূতাঃ তেষাম্। 

অয়মর্থ---গীতয়ঃ পঞ্চ, তছুখাঃ গ্রামরাগাঃ ত্রিংশৎঃ উপরাগাঃ অক্টো, ঝাগাস্ত। 

বিংশতিঃ) জনকরাগাঃ পঞ্চদশ, ভাবারাগাঃ বঞ্কবতিঃ, বিভাষারাগাঃ বিংশতিঃ, 

আস্তরভাবাশ্চ ত্রয়ং ইত্যাদিকং বাগাধ্যায়প্রতিপাগ্যমত্রাবগন্তব্ম্। তে চ রাগাঃ 

প্রসিদ্ধাঃ মধ্যমাবতীমালবীশ্ক্রীভৈরবীবঙ্গালীবসস্তাধন্যাসীদেশ্াদিকং বাগাঙ্গম্। 
বেলাবতীন্ুদ্ববর্বালীপুল্লাগবরালীনাট্যাদিকং ভাষাঙগম্। রাসক্রিয়াদিকং ক্রিয়াঙ্গম্। 
প্রবীধী * ঘূর্ণরীবরালীমলহরী প্রমুখম্ উপাঙ্গং চ রাগশব্েন সংগৃহীত ইত্যাক্তং 
নানাবিধমধুররাগাকরতুবাম্ ইতি । '্রয়াণাং গ্রামাণাম্-গ্রামশবঃ সমূহবাচক:ঃ সর্ব 

স্বরাঃ ভ্রেধা সংহতাঃ বড়জগ্রামে। মধ্যমগ্রামো গান্ধারগ্রাম ইতি ব্রেধ। শ্বরসংহতিঃ । 
তত্র ভূলোকে গ্রামন্বয়ন্তৈব প্রসরঃ। সপ্তশ্বরাণীমারোহাবরোহক্রমেণ সৃছনাশ্রযত্বম্। 
তচ্চ মন্ত্রমধ্যতারাত্মন! ত্রেধা ভবতি। গান্ধারগ্রামন্ত শিরংস্থান - 

পক্রমাসস্ভবাৎ গান্ধারগ্রামো৷ দেবলোকে প্রন্থত; | বথোক্ং শাঙ্গ দেবেন-.. 

* ভ্রাবিড়ী। 

১ ম্””৫৪ 
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গ্রামঃ শ্বরসমূহঃ স্তালুছ নাদেঃ সমাশ্রয়ঃ | 
তৌ দো ধরাতলে স্তাতাং ফড়জগ্রামস্তথাহদিমঃ ॥ 

দ্বিতীয়ো মধ্যমগ্রামস্ততয়োল ক্ষণমুচ্যতে 

ক্রমাৎ শ্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্ ॥ * 

মৃছনেত্যুচ্যতে গ্রামন্য়ে তাঃ সপ্ত সপ্ত চ ॥ ইতি। 
এতাঃ মৃছনাঃ শুদ্ধতানাঃ ইত্ুচ্যস্তে। অতশ্চ ভগবত্যাঃ কণ্বলিত্ববর্ণনাগাং 

গ্রামত্রয়কথনং দেবলোকব্যবহারাদ্ যুজ্যত ইত্যন্ুসন্ধেয়মূ। তেষাং গ্রামাণাং "স্কিতি- 

নিয়মসীমানঃ,-_স্থিতেঃ অবস্থানস্ত নিয়মার্থং পরস্পরং শ্রীমাণাং সন্করো! ম৷ তৃদ্দিতি 

তেষামস্তে রচিতাঃ সীমানঃ সেতব ইব তে তব। 

অত্রেখং পদযোজনা-_হে ভগবতি ! গতিগমকগীতৈকনিপুণে ! তে গুলে 

তিশো রেখাঃ বিবাহব্যানদ্বপ্রগ্ুণগুণসংখ্যাপ্রতিভূবঃ নানাবিধমধুররাগকরভুবাং 

্রয়াণাং গ্রামাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব বিরাজস্তে। * 

পৃবার্ধে অনুমানালঙ্কারঃ, রেখাগতত্রিত্বস্ত মঙ্গলসরত্রিত্বান্থমীপকত্বাৎ। অনু- 

মানস্ত বিচ্ছিন্তাত্বকত্বং লৌকিকবৈলক্ষণ্যাদেব। তদ্বৈলক্ষণ্যং চ পক্ষধর্ম্মতা- 
মাত্রাৎ ব্যাপ্তাভাব এব, উভয়সস্ভাবে লৌকিকমেব স্তাদিতি রহস্তম্। বিচ্ছিত্তির- 
লৌকিকী শৌভ।। উত্তরার্দে উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ভগবত্যাঃ কণ্ঠমধ্যবস্তিস্বরগ্রীমত্রি- 
তয়হেতুচিহৃতয়া বলিত্রয়স্ত সম্ভাবনাৎ ॥ ৬৯ ॥ 

হলক্ষমীতধলপ-টী্ষাল্ল 'সম্্পীনুব্বীচ্গ।হে গতিগমকগীতৈকনিপুণে, 
(গতি-সঙ্গীতের মার্গা ও দেশী ছুই অবস্থা, গমক-_স্বরকম্প, গীত-_রাগাদি, 

এতদঘ্বিষয়ে, আপনি নিপুণা ) ভগবতি, আপনার গলদেশস্থিত সৌভাগান্চক রেখা- 

্রয়, বিবাহকালে কঞ্ঠদেশে আবদ্ধ ত্রিগুণিত সৌভাগ্যস্থত্রের প্রতিনিধিশ্বরূপ হইয়া 

গান্ধারগ্রাম, ষড়জগ্রাম ও মধ্যমগ্রাম__এই গ্রামত্রয়ের যেন নানাবিধ মধুর রাগের 
আকরস্থান-সীমানির্দেশ করতই বিরাঙ্িতি রহিয়াছে ॥ ৬৯॥ 

অছ্যুতান্নন্দ্ক্কত-টীব্চ।_গলে ইতি। হে গতিগমকযুক্তগান- 
* কুশলে ! তব গলে তিত্রো রেখা বিরাজন্তে। কথভ্ভূতাঃ? ত্রয়াণাং গ্রামাণাং 

তারঘোরমন্ত্রীণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব। তাবৎ ত্বমত্র তিষ্টত্বমন্র ভিষ্েতি যন্নিয়মনং 

তন্ত সীমান ইব। কিস্তৃতানাম্? নানাপ্রকারমধুররাগাণাং বসস্তপ্রভৃতীনাম 
'আকরভুবাং জদ্মস্থানানাম্। রেখা: কিডূতাঃ? বিবাদায় ব্যানদবঃ সরদধঃ যঃ 
প্রগুণগণঃ'তন্ত সংখ্যাক্থচিকাঃ।'দেব্যাঃ ক্ঠকলেভ্যঃ অন্তেষাং পিকাদীনাং কঠকলঃ 

তুচ্ছ ইতি ভ্লাবঃ| বিবাহব্যানন্বত্রিগুণগণসংখ্যেতি কৈবল্যাশ্বঃ | তত্রায়মর্থঃ। 
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_সবিরাহুকালে মাত্র। বন্ধং হৃিগুণীককৃতং সৌভাগাহুত্রং তন্ত সচিকাঃ। ত্বৎপর! 

স্বামিনঃ সুভগ! নাস্তীত্যন্কতরং যতঃ শ্বামিনঃ অর্ধাঙ্গরূপাসি ॥ ৬৯ ॥ 

অন্যুব্বাদ ।__দেবি ! তুমি গতি ও গমকযুক্ত সর্গীত-বিষয়ে অতীব নিপুণ! । 
তোমার গলদেশে যেধতিনটি রেখ! (ব্রিবলিচিহ্ধ) বিদ্যমান আছেঃ তাহ দেখিলে 
অনুমিত হুয় যে, মধুররবকারী কোকিল প্রভৃতির কণস্বর ধেন তোমার কণ্স্বরের 
সহিত বিবাদে সন্ন্ধ হইয়! পরাজিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত বণ্ঠন্বর অপেক্ষা 

তোমার কণ্ঠস্বর ঘে পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, এ রেখাব্রয় ঘেন তাহারই 
সঞ্ধ্যা্চক | এই তিনটি রেখ। দেখিলে বৌধ হয়ঃ বসন্ত প্রভৃতি বছরিধ মধুর- 
রাগের আকর যে তার, ঘোর ও মন্ত্রনামক তিন গ্রাম, তাহার অবস্থানের নীমাই 

ফেল নির্দিষ্ট হইয়া্ছ ॥ ৬৯ ॥ 

মুণালীম্দ্বীনাং তব ভূজলতানাং চতস্যণাং 
চতুভিঃ সৌন্দধ্যং সরসিজভবঃ স্তৌতি বদনৈঃ। 

নখেভ্যঃ সন্ত্ম্ন্ প্রথমদলন|- %* দন্ধকরিপো- 

শ্চতুর্ণাং শীর্ধাণাং সমমভয়হস্তা প্ণধিয়া। ॥ ৭০ ॥ 
লঙ্গীপবব্রক্রুত-ীক্ষা ।-মৃণালী বিসলত তত্ব মৃদ্ীনাং মৃদুনাং 

“বোতে। গুণবচনাৎ” ইতি ভীপ,। তৰ ভবত্যাঃ ভূজলতানাং চতম্থণাং চুভিঃ 
সৌন্দর্ধ্ং সৌভাগ্যং সরসিজতবে। ব্রহ্ম! স্তৌতি প্রন্তৌতি বদনৈঃ বক্তিঃ। নখেভাঃ 

করজেত্যঃ লকাশাৎ সংত্রন্তন্ বিভ্যৎ “ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ* ইত্যপাদানে পঞ্চমী । 
প্রথমমথনাৎ পূর্বং ঘষ্ট্রতবতঃ | কর্তরি ল্যুট.; বদাহ বৃত্তিকারঃ-_”“বোতে| গুণ- 
বচনাৎ” ইত্যত্র “গুপমুক্তবান্ গুণবচনঃ* ইতি । 1 

্রহ্ষণঃ পঞ্চমশিরো নথাগ্রেণাচ্ছিন্ধরঃ | ইতি পুরাণমূ। ত্াৎ প্রথমমথনাং 

অন্ধকরিপোঃ দদাশিবন্ত চতুর্ণাং শীর্ধাণাং শিরসাং সমং সরদ্বে অভয়হ্তা্পণধিয়! 

অভয়হস্তান্ গ্রহীতুকাম ইতর্থঃ। 

* “মখনা। ইতি ল পাঠঃ | 
অত্র পাঠপ্রমাদে। দৃগ্ততে, প্রথমমধনা দিত্যন্টানয়াপত্তে: | তশ্মাৎ প্রথমমখনাদিত্জ 

ভাবে জুা্ট। পঞ্চমী হেতৌ। প্রথমমখনাদ্ধেতোঃ অন্ধকরিপোঃ করজেভাঃ সংব্রতনিত্যর্থ। 
যদি ব1 প্রথমমখনাদিত্যত্র কর্তরি লট ইত্যাদি পাঠনত শুদ্ধি; স্বীক্রিয়েত। তা করজেভা ইতাত্র 
উৎপ্রেক্ষ্য ইতোবং ল্যব্লোপে পঞ্চমী, অন্ধকরিপোরিতি পঞ্চমান্ত পঞ্চমী চাপাদানে ইতি 
ভীত্রার্থানাং ভরহেতুরিতিহুজাৎ ইতি ব্যাখোয়মূ। অত্র কলে, সক্কাশাদিতি বিহার 
লাবলোপে পঞ্চমী ইতি যোজাম্, অপি চ সদাপিবন্ত ইতাত সদাশিবাদিতি পাঠো'জেরঃ| পদ- 
যোবনাম্নাং “করকেভাঃ .প্রথম-মখনাদঞ্ধকরিপোঃ সন্রসাক্সিতি' চ নিবেষ্ঠম্ ইতি সম্পাদকঃ । 

পিন 
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অত্রেখং পদযোজন।- হে ভগবতি ! তব মৃণালীমৃদ্বীনাং চতহণাং ভূজলতানাং 
সৌনদরয্যং সরসিজভবঃ চতুতির্বদনৈঃ প্রথমমথনাৎ অন্ধকরিপোঃ নখেত্যঃ সংবরন্টান 
সমং চতুর্ণাং শীর্াণাং অভয়হস্তার্পণধির স্তৌতি। 

কাব্যলিঙ্গমলক্কারঃ, ব্রদ্ৈকনিয়তস্তোত্রস্ত নথেভ্যঃ সংব্রস্তন্ 'ইত্যাদিনা সমর্থনাৎ 
বাক্যার্থহেতুকং কাব্যলিঙ্গমিতি ধ্যেয়ম্। ভুজলতাবর্পনে ব্রন্গণ এবাধিকাবে! 

নান্েবামিতি কাব্যলিঙ্গেন ধ্বন্ততে বন্তিতি অলঙ্কারেণ বস্তধবনিঃ ॥ ৭০ ॥ 

-চীক্ষা।-মুপালী ইতি। তব মুরণালীমৃহীনাং 
চতম্ণীং কুজানাং নৌনারধ্যং ব্র্ধা। চতুভিম্র্বখৈঃ স্তৌোতি হৃস্তসৌনদর্ধ্যাতিশযং 
বিবূণোতি। সর্বাঙ্গেযু সংস্থ কথং হস্তসৌনদর্যাং স্তৌতীত্যাহ নথেভ্য ইত্যাদি। 
অন্ধকরিপোর্নথেভ্যঃ প্রথমদলনাৎ পূর্বশিরশ্ছেদাৎ নন্নতন্ সন্ চতুর্ণাং শীর্ষাণা 
সমম্ এককালেন অভয়হস্তদানবৃদধ্া স্তৌতীত্যন্য়ঃ | পূর্ব বরহ্ধাণং পঞ্চবন্তং দৃ্। 
অহমিবান্তোইস্তীতি ক্রোধাৎ শিবঃ একং শিরশ্চিচ্ছেদ। অতস্ত্রাসাদবশিষ্টালি 

শিবনথেভ্যন্ত্রাতুং হস্তসৌনার্য্যং স্তৌতীতার্থঃ ॥ ৭০ ॥ 

অসন্যুব্বাঙ্গ ।-_মাতঃ! পূর্ববকালে অন্ধকরিপু মহাদেব নখ দ্বারা ব্রহ্মার একটি 
মস্তক.ছেদন করিয়াছিলেন। এক্ষণে পাছে তিনি অবশিষ্ট মস্তকচতুষ্টয় পুনর্বার 

ছেদন করেন, এই ভয়ে ভীত হইয় পদ্মযোনি চতুর্মুখ ব্রহ্মা! তাহার চারি মস্তকে 
এক সময়ে তোমার চারি হস্ত দ্বারা অভয় পাইবার প্রার্থনায় মৃণালীর স্তায় মৃহূল 
তোমার ভুজলাঁচতুষ্টয়ের সৌনদরধ্য চারি বদনে বর্ণন! করিয়! থাকেন ॥ ৭৭ ॥ 

নথানামুগ্ঠোতৈর্নবনলিনরাগং বিহসতাং, 
করাণান্তে কান্তিং কথয় কথয়ামঃ কথমমী €। 

কয়াচিদ্বা সাম্যং ভজতু কলয়া হস্ত কমলং, 

যদি জীড়ূল্লমনীচরণতললাক্ষারুণদলম্ ণ* ॥ ৭১ ॥ 
লঙ্গদীরখ-ক্ুত-টীক। -নখীনাং নখরাণাম্ উদ্ভোতৈঃ প্রভাপটলৈঃ 

নধনালনরাগং প্রাতবিকপিতাধুজকাস্তিং বিহসতাম্ অপলপতাং করাণাং হস্তানাং 

তে তৰ কাস্তিং শোভাং কথয় বদ কথয়ামঃ কাব্যপ্রবন্ধং রচয়ামঃ কথং কেন 

প্রকারে উমে! পারবতি! কয়াচিন্ব। বিধয়া। বেত্যসংশয়ে সংশয়োক্তিঃ | 
কেনাপি প্রকাঁরেণ সামাভজনং নাস্তীত্ার্থঃ। সাম্যং লাদৃশ্তং ভজতু স্বীকরোডু কলয়৷ 
লেশেনাপি হত্তু বাক্যালম্কারে-_ 

* 'কখমুমে' ঈতি 1 লাক্ষারসচণমিতি চ। ল পাঠ। 
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হস্ত হর্ষেহ্হৃকম্পায়াং বাক্যারস্তবিষাদয়োঃ। 

ইত্যমরঃ | কমলং পল্মং। যদি সংশয়ে । তথাইপি সন্দেহ ইত্া্থঃ। ক্্ীড়- 
ল্লক্মীচররণতললাক্ষারসচণং- প্রীড়ন্ত্যাঃ লক্ষ্যাঃ পদ্মালয়ায়াঃ চরণতলয়োঃ লাক্ষারসেন 
চণং নিত্বং যুক্তম্। “রেতনবিজ্তশ্চঞ্চচণপৌ” ইতি চণপ্। 

অত্রেথং পদযোজনা--হে উমে ! নথানামুস্তোতৈঃ নবনলিনরাগং বিহসতাং তে 

করাণাং কান্তিং কথং কথয়ামঃ কথয়,কমলং কলয়াহপি সাম্যং কয়াচিত্বা ভজতু । হস্ত 
কমলং ক্রীড়ূল্লক্মীচরণতললাক্ষারসচণং যদি তদ। হি সাম্যং ভজতু । বিধয়েতি কুত্রাপি 

পাঠ:। তদা হস্ত কমলং কয়াচিন্বা বিধয়! সাম্যং ভজতু প্রাপ্রোতু ইত্য্থয়ঃ ৯ তামেব 
বিধামাহ-_যদি ক্রীড়নরগ্রীচরণতলনাক্ষারসচণং তদা নান্টথেত্যেক-বাক্যতয়! অঃ & 

এঅত্রাতিশয়োকিজ্রলঙ্কারঃ, যদ্র্থোক্ক্যাংতিশয়কল্পনাৎ। পূর্বার্দে তদ্গুগালঙ্কারঃ, 

নখকান্তিভিরতিরক্রত্থাৎ করাণাম্। নবনলিনরাগং বিহসতামিত্যত্র উপমালঙ্কারঃ। 

উভয়োরনুস্থ্টিঃ, অপৃথকৃস্থিত্য& প্রয়োজকত্বাৎ। উভয়োঃ সংস্রি ॥ ৭১ ॥ 

অচ্যুতানন্দক্কত-টীন্ ।--নখানামিতি | অমী বয়ং তব করাণাং 
কাস্তিং কথং কথয়ামঃ ওপম্যরহিতত্বাৎ কথং বর্ণয়ামঃ তত কথয়। কিন্তৃতানাম্? 

নখদীধিতিভিঃ সম্থস্ফুটপদ্মরাগং বিহসতাম্। হস্ত হর্ষে, অহহ যদি কমলং ক্রীন়ন্ত্যা 
লঙ্ম্যাশ্চরণতললাক্ষয়া অরুণদলং ভবতি, তদা কদাচিদ্বা কলয়। লোহিতাংশেন 
সাম্যং ভজতি ন তু সর্ধতোতভাবেনেতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥ 

অসন্তুাচ্গ ।--মাতঃ! তোমার যে হস্ত নথময়ুখ দ্বার| সম্ভঃপ্রশ্ফুচিত পদ্ম- 
রাগকে উপহাস করিতেছে, সেই হস্তের শোভা আমরা কিপূপে বর্ণন করিতে 
সমর্থ হইব? কারণ, এই জগতে কোন স্থানেই তাহার উপম। প্রাপ্ত হওয়া 

যাইতে পারে না। পরস্ত দি কোন সময় পল্লোপরি ভ্রীড়াপরায়ণা কমলার চরণ- 
তলের লাক্ষারস-সংস্পর্শে এ কমলদল অরুণিত হয়, তাহ হুইলে হয় ত কখফ্চিৎ এ 
হস্তকাস্তির কিয়দংশের নাদৃশ্ত লাভ করিতে পারে ॥ ৭১ ॥ 

সমং দেবি স্বন্দদিপবদনপীতং স্তনযুগং, 
তবেদং নং খেদং হরতু মততং প্রঅজন্তমুখম্ । * 

যদালোক্যাশস্কাকুলিতহৃদযে। হাসজনকঃ, | 

্বকুন্তো৷ হেরম্বঃ পরিম্ৃষতি হস্তেন ঝটিতি ॥ ৭২ ॥ 
শলঙ্গদী শন্পনুত-টীন্কা! ।--সমং তুল্যকালং দেবি! ভগবড়ি! স্বন্- 

+ প্রনতমুখস। ল 
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ছিপবদনপীতং স্বন্দঃ কুমারঃ দ্বিপবদনো৷ বিনায়কঃ তাভ্যাং পীতং স্তনযুগং কুচন্থং 
তব ভবত্যাঃ ইদং নঃ অন্মাকং খেদং ক্রেশং হরতু অপনুদতূ সততং প্রশ্ন, তমুখং 
ক্ষীরআবিমুখস্। যৎ কুচহন্বম আলোক্য বিলোক্য আশঙ্কাকুলিতহদয়ঃ আশবয়া 

মদীয়ৌ কুস্তৌ অপহৃতবতীত্যাশঙ্কয়া আকুলিতম্ অবস্বক্ষিতং ব্যগ্রতরমিত্যর্থঃ। 
তাদৃশং হদয়ং মনো যন্ত হাসজনকঃ মাতাপিত্রোঃ কুমারম্ চ! ঘসৌ বালিশ 

ইতি প্রেয হদিতবস্ত ইত্যর্থঃ | স্বত্ত কুত্তো কৃস্তস্থলে হেরম্ঃ বিনায়কঃ পরিমৃশতি 
বিস্ততে ন বেতি হস্তেন নির্মাীত্যর্থঃ | ঝটিতি শীঘ্রম। 

অন্েখং পদযোজনা-_হে দেবি! তব সমং স্কন্ঘিপবদনগীতম্ ইদং ব্তনযুগং 

্রশ্তমুখং নঃ খেদং সততং হরতু যৎ আলোক্য আশঙ্কাকুলিতন্ৃদয়ঃ হেরম্বঃ হাস 

জনকঃ হস্তেন ঝঁটিতি দ্বকুস্তো। পরিমূশতি । ্ 

যন্তাঃ পুত জগৎপূজ্যপাদৌ বিনাককুমারশ্থামিনাবিতি দেব্যাঃ ্াতিশাযি 
মাহাত্ম্যম্ ইতি প্রতীয়তে। দেব্যাঃ কুচকুস্তসাম্যং ষদ্রি স্যাত্তদা বিনার়ককুস্তয়োরেব 
তৌল্যমিত্যতিশয়োক্কিরপি প্রতীয়তে। বিনায়কঃ হস্তেন পরিমৃশতীত্যনেন 
বিনায়ককুস্তয়োস্তল্যৌ দেবীকুচাৰেবেতি উপমেক্োপমাঁহপি ধ্বন্যতে ৷ বস্বলঙ্কার- 

ধ্বনীনাং একব্যপ্রকান্প্রবেশেন সঙ্করঃ ॥ ৭২॥ 

অচ্যুতানন্দক্কত-উীব্ষা ।_সমমিতি। হে দেবি! ইদং তব 
স্তনযুগং নোহম্মাকং খেদং দেন্তং হরতু। কিম্ভৃতম্? সমম্ অন্যোষ্ঠসদৃশম্। 

পুনঃ কিস্ভৃতম্? স্কন্াদ্বিপবদনাভ্যাং পীতং নান্যৈরিতি ভাবঃ, অবিরত ক্ষরনুখং 
জগন্মাতৃত্বাৎ সর্কেষাং ভরণীয়েতি ভাবঃ। হেরম্থে। গণেশঃ যৎ স্তনযুগলমালোক্য 

মমেদং কুম্তঘুগং কুত্র গতমিত্যাশক্কাকুলিতহৃদয়ঃ সন্ ঝটিতি শীদ্্ং হন্তেন স্বকুত্তো 
%রিমুশতি অন্বেবর্ণং করোতি। কিস্তৃতঃ ? মুখবৈরপ্যাৎ শ্বভাবতে। হানজনকঃ | 

এতেন কর্ম! বিশেষতঃ হাসজনকঃ | এতেন স্রীমত্যাঃ স্যনযগজকুস্তবৎ কঠিনতা 
সদৌঠঠবত৷ চ স্পটীকুতা ॥ ৭২1 

আন্যুতবাচ্গ।_জননি! তোমার যুগল হইতে দর্বদাই স্তন্ত ক্ষরিত 
হইতেছে এবং" পূর্বে ফড়ানন ও গজানন ইহা পান করিয়াছেন) সুতরাং পরম্পর 
নমান তোমার ঈদৃশ স্তনযুগল হইতে আমাদের খে (সংসার-পিপাদ!) বিদুরিত 
হউক। তগবান্ গজানন তোমার এই স্তনধুগল সদার্শন করত তাহার 
নিজ কৃত্তধুগল' স্থানে গিয়াছে, এইরপ আশঙ্কা করিরা: সহসা স্বীয় 
মন্েকে : হ্ত্কাবমর্ষণ পূর্বক কুত্তদ্ধ অন্দস্ধান: .করিতে খারকম।+.. হার 
শঙ্কার, কার্ধ্য দর্শন করিয়া মুশীপবর্থী কোন ব্যক্তিই হাশ্ব সংবরথ করিতে 
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সমথ হয় না। [ হর-পার্ধতী ও কাত্তিকেয় এই কার্ধা দর্শনে হান্ত সংবরণ করিতে 

পারেন নাই, ইহ! লক্্ীধরসপ্মত আংশিক অনুবাদ ।  অন্তাংশ সমান ]॥ ৭২1 

অমু তে বক্ষোজাবমৃতরসমাণিক্যকলসৌ, % 
ন সন্দেহঞ্পন্দৌ ণ* নগপতিপতাকে মনসি নঃ। 
পিবান্তৌ তৌ যম্মাদবিদিতবধূসঙ্গমরসৌ, % 

"কুমারাবগ্যাপি দ্বিরদবদনজ্রৌঞ্চদলনৌ ॥ ৭৩ ॥ 

নয ।__অমূ পরিদৃশ্তমানৌ তে তব বক্ষোষ্জী কুচৌ 
অমৃতরসমাণিক্যকুতুপৌ অসবতরসম্ত মাণিক্যকুতুপৌ অমৃতরসপৃরিতমাণিক্যকৃতুপা- 

বিতর্থঃ। কুতুপশব্দো! যন্পি চর্মনির্দিতদ্বততৈলাগ্তাধারভূত-ঘটসক্লিভপাত্রীবাচকঃ 
তণাইপি তন্তাঃ ভগবতীস্তনসাদৃশ্তাব্গীহনে অনধিকারাৎ তদর্থং মাণিকারচিতত্ব- 

মঙলীরুতং কুতুপয়োঃ। ন সন্দেছস্পন্দঃ সন্দেহন্ঠ স্পন্দঃ স্পন্দনং লেশলাব্রমিতি যাবৎ । 

নগপতিপতাকে !. মনসি নঃ অন্মাকং পিবস্তৌ৷ তৌ মাণিকাকুতুপৌ যন্মাৎ কারণাঁৎ 
অবিদিতবধৃসঙ্গরসিকৌ কুমারৌ। শিশু অগ্ঠাপি ইদানীমপি শ্লোকরচনা- 
কালেংপি দ্বিরদবদনক্রোঞ্চদলনৌ ছ্বিরদবদনে! বিনারকঃ, ক্রৌঞ্চদলনঃ ক্রৌন্চান্ি 
ভেদনঃ, বিনায়ককুমারস্থামিনৌ । ২৭ 

অত্রেখং পদযোজনা__হে নগপতিপতীকে "! * অমূু তে সিট অমৃতরস- 
মাঁণিক্য কুতুপৌ 1 অস্থিষ্র্থে, নঃ মনসি সঙ্দেহস্পন্দো। নাস্তি। বন্মাতৌ পিবস্তো 
অবিদিতবধৃসঙ্গরসিকে দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ অস্তাপি কুমারৌ ভব্তঃ। 

অত্র বাক্যার্থহেতুকং কাবারিঙ্মলঙ্কারঃ স্পই এব। পূর্বপাদে রূপকম্, 
বক্ষোজয়োঃ কুতুপত্বেনারোৌপণাৎ | য্ধ। নিশ্চয়াস্তঃ সন্দেহঃ ; ইমৌ বক্ষোজৌ উত 
কুতুপাবিতি সন্দেহে কুতুপাবেবেতি | নিশ্চয়ং) যতোবহ্মূত্তপানাৎ কুমারয়োঃ শিশুত্বম্। 

ত্তপানমাত্রাৎ শিশুত্বাবন্থৈবেতি নিয়মে নাস্তি, পৈশবানস্তরং (যৌবনাদেরহতৃতদথা- 
.দ্রিতি। : বিনায়ককুমারয়োস্ত “সর্ববদ। শিশুত্বম্ অম্তপানবশাদেবেতি অমৃতরস- 

কুতুপদংদেহাপনয়নে সাধকং প্রমাণঃদবতীয়র্প্রমেযমিতি সৃজং নিষচয়াস্তঃ সন্দেহ 
ইতি। *কবিকর্লিতিকোটিঘবস্তাবাচ্যত্বং নান্তি* ইতি মঞ্খ,কঃ॥ ৭৩ | 

অচ্যুতানম্দকুত চীক্ষা অমতে ইতি। হে নগপতিপতাকে ! 
-গিরিরাজত্যণরাগৈ | তে তব অমূ বক্ষোজৌ। অমৃতরসপূর্ণমাপিকাঘটো 'অত্রার্থে 

সি 
ঙ্ 

হা 
সপ চন চপ 

হর 

* কুডুপৌ/ ইডি ল পাঠ: 121 দ্পঙ্দে। ইতি ল পাঠ . 4 'ধণঙগরসিকৌ, ইতি জু পাঠঃ 
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নোহম্মীকং মনসি ন সন্দেহস্পন্দৌ ন সন্দেহং কুরুতঃ। তরেৰ হেতুন! ভ্রড়স্তি-_- 
যন্াত। পিবস্তো দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ গণেশকাপ্তিকেয়ৌ অন্তাপি অজ্ঞাতবধূ- 
সঙ্গমরসৌ কুমারৌ বালকৌ।। ন সন্দেহম্পন্দ ইতি প্রাঞ্চ। নোহম্াকং মনসি 
সন্দেহলেশমাত্রমগি ন ইতি তদর্থঃ ॥ ৭৩ ॥ 

অন্মুবাঈ ।_হে নগপতিপতাকে ! তোমার এই স্তনযুগল অমৃতরসপূর্ণ 
মাণিক্যময় কলসন্বয়, ( লক্ষ্ীধরমতে “কুপো? নামক পাত্র) ইহাতে আমাদের 

মনে কিছুমাত্র সন্দেহে নাই। কারণ, গণেশ ও কান্তিকের ছুই ভ্রাতা 

দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া অগ্তাপি এই স্তন্ত পান করিতেছেন ॥ ৭৩। 

বহত্যন্য স্তন্বেরমদনুজকুস্তপ্রস্ৃতিভিঃ, *& 

সমাঁরন্ধাং যুক্তামণিভিরমলাং হারলতিকাম্। 

কুচাভোগে। বিশ্বাধররুচিভিরস্তঃশ্ববলিতাং, 

প্রতাপব্যামিশ্রাং পুরবিজযিন; ণ* কীত্তিমিব তে ॥৭8। 

তলক্গমীপ্বব্রব্ুত-টীন্কা ।_ বহতি দধতি । অন্ব ! মাত; ! ্তদ্বেরমদছুজ- 
কুম্তপ্রকৃতিভিঃ স্তঘ্বেরমদনুক্তঃ গজান্ুরঃ তন্ত কুস্তস্থলে এব প্রক্কতিঃ জদ্মভূমিঃ 

যেষাং তৈঃ গজকুস্তেষু মুক্তীমণয় উদ্ভবস্তি। যথোক্তং সর্বজ্ঞসোমেশ্বরেণ £__ 

গজকুসেধু বংশেষু ফণান্ু জলদেষু চ। 

গুক্তিকায়ামিক্ষুদণ্ডে যোঢ়া মৌক্তিকসম্ভবঃ ॥ 

গজকুস্ডে কবুরাভাঃ বংশে রক্তাঃ সিতাঃ স্বতাঃ | 
ফণাস্থ বাস্ুকেরেব লীলবর্ণাঃ প্রকীত্তিতাঃ ॥ 

জ্যোতির্বর্ণাম্ত জলদে শুক্তিকায়াং সিতাঃ স্থৃতাঃ। 

ইচ্ুদণ্ডে পীতবর্ণা মণয়ে! মৌক্িকাঃ স্ৃতাঃ ॥ 

ইতি। 
গজকুস্তগ্রকৃতয্ো৷ মৌক্তিকমণয়ঃ কবু*রব্্ণাঃ) গজাস্থুরকুস্তপ্রন্কতয়ন্ত বিশেষত 

' এবেতি ভাবঃ। সমারন্ধাং খচিতাং মুক্তামণিভিঃ মৌক্তিকৈঃ অমলাং দৌঁধরহিতাং 
ন তু শ্বেতাং, গজকুভোত্বানাং কবুরত্বাৎ । হারলতিকাং মুক্তাবলিং কুচাভোগঃ 

কুচম্থ/প্রদেশঃ বিশ্বাধররুচিভিঃ বিশ্বাকারোহ্ধরে! বিশ্বাধরঃ। শাকপাধিবাদিত্বাং 
সাধুঃ। বিশবাধরন্ত অধরবিষ্ন্ত রুচিভিঃ অন্তঃশবলিতাং নঞ্জাতচিত্রবর্ণাম্। চিত্রং 
আবপরকৃতিতি/ ইতি ল পাঠ। | 1 'পুরাসয়িতুঃ। ইতি ল পাঠঃ । 



শহ্করাচাধ্য-এুস্থমাল। ৪৩৩ 

কিশ্বারকল্মাষশবলৈতাশ্চ কবুরে। ইতামরঃ। অধরকাস্তিসংবলিতাং যুক্তা- 

মণিমালিকাং বহৃভীতি ভাঝঃ। প্রতাপব্যামিশ্রাম্ পুরদমহিতুঃ ত্রিপুরাস্তকন্ত 

কীত্তিমিব তে তব। প্রতাপন্ত রূক্তবর্ণ; কীত্তিস্ত শ্বেতবর্ণেতি মহাকবিপ্রসিদ্ধিঃ। 

অতএবাস্ত কবে; গজক্ষুস্তোস্তবাঃ মণয্ঃ পাটলবর্ণপরেত্যতিপ্রায় ইত্যনুসন্ধেয়ম্। 

অন্রেখং পদযোজনা--হে অন্ধ! তে কুচাভোগঃ স্তদ্বেরমদনুজকুস্তপ্রককাতিভিঃ 

মুক্তামণিভিঃ সমারন্ধাম্ অমলাং হারলতিকাং বিষ্বাধররুচিভিঃ অন্তঃশবলিতাং প্রতাপ- 

ব্যামিশ্রাং পুরদময়িতুঃ কীন্তিমিব বহতি। 

অত্রোৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, হারলতিকায়াঃ প্রতাপসংবলিতকীত্িত্বেন স্তস্ভাবনাৎ। 

বিশ্বাধররুচিভিরিত্যন্্র উৎপ্রেক্ষাঃ শ্বতাবতো৷ রক্তবর্ণেবু বিশ্বাধররুচিভিঃ সংবলনাদি- 
বেন্তি হেতোরুতঞ্জেক্ষণাৎ। উভয়োরুপ্রাণান্ুপ্রাণকভাবেন সন্বন্ধঃ, অপৃথকৃস্থিত্য। 

উপকারকত্বাৎ ॥ ৭৪ ॥ 

অন্যুতানস্দক্ুত্-টীক্ষা ।_বহতি ইতি। হে অশ্ব! তব কুচা- 

ভোগঃ স্তনতটং গজাকারদৈত্যুস্তপ্রস্থতৈশ্ব,ক্তামশিভিঃ সমারব্ধাং গ্রথিতাং হার- 
লতিকাং বিশ্বাধর কাস্তিভিরন্তঃশবলিতাম্ অন্থলেশহিতাম। তন্রোৎপ্রেক্ষতে। 

পুরবিজয়্িনঃ প্রতাপব্যামিশ্রীং কীর্তিমিব। শস্তোঃ পুরবিজয়জন্তো কীত্িপ্রতাপৌ 
অতিহগ্যতয়! হৃদয়ে বিভর্ষাতি ধ্বনিতম্। স্তদ্বেরমবদনকুস্তপ্রস্থতিভিরিতি বুযু 
পাঠঃ। ততচ্চিন্ত্যম্ ॥ ৭৪ ॥ ৃ 

অবন্মুবাচ্গ ।--মাতঃ! তোমার স্তনতট সুনির্মল হারলতিকা ধারণ 

করিতেছে । এই হারলতিকা গজান্ুরের কুস্তে সমুৎপন্ন মুক্তামণিসমূহ দ্বারাই 
বিনির্দিত। এ মুক্তামণিসমুদয় শ্বভাবতঃ নির্মল ও শ্বেতাভ হুইয়াও বিশ্বসদৃশ 

অধরকাস্তি দ্বার! অরুণবর্ণ হইয়াছে। বোধ হইতেছে যে, তুমি ত্রিপুরবিজদ্বী শত্তুর 
কীত্তিমিশ্রিত গ্রতাপ হৃদয়ে ধারণ করিতেছ ॥ ৭৪ ॥ 

কুচৌ৷ সমঃ্থিস্যতটঘটিতকুর্পাদভিছুরো, 
কষস্তো। দোরুলং % কনককল(শা)সাভৌ কলয়তা। 
তব ত্রাতুং ভঙ্গাদলমিতি বিলগ্রং ণ' তনুভুবাঠ 
ভ্রিধা বদ্ধং পল দেবি ! ভ্রিবলি লবলীবল্লিভিরিব ॥৭৫॥ $ 

। -কুছে। স্তনৌ সন্ভঃ তদানীমেৰ স্দিগ্তড়টঘটিত- 

+ “দোলে ইতি ল পাঠঃ 1 4বলগ্ম। ইতি ল পাঠঃ. 4 'নদ্ধমূ, ইতি ল পাঠ 
৪ অয়ং ক্লোকে। লক্ষমীধর-টাকাবুক্ত-পুস্তকে নিসর্গ-ক্ষীণন্তেতি প্লোকাৎ পরং গুরুত্বং বিস্তার মিতঃ 

গূর্্বঞ্চ দিবেশিতঃ ) বন্ততঃ গলৌকোখ্য়ম্ অনন্তরঞ্জোকাৎ পরমেব যোজরিতুর্হঃ | | 



৪৩৪ শঙ্করাচাধ্য্গ্রন্থমাল৷ 

কুর্পাসতিছুরো স্বিগ্ৃত্তো শ্বেদবস্তৌ তটো পার্বোঁ তয়োর্ঘটিতন্ত কুর্পাসম্ত ভিছুরৌ। 
“কর্ম্মকর্তরি কুরচ* ইত্যত্র কর্তর্ধ্যপি কুরচ.। রক্ষিতস্ত--“কর্মমণি কর্তরি চ 

কুরচ* ইতি ব্যাচষ্টে। প্সস্তস্তনঘটিতকুর্পাসভিছুরৌ” ইতি পাঠে সগ্ভস্তনং তদানীস্তনং 

নৃতনত্বেন ঘটিতং কুর্পাসং তন্ত ভিছুরৌ। প্রতিক্ষণং প্রাণেশ্বরস্ত সদাশিবন্ত রূপান্থ- 
সন্ধানেন উৎসিক্তাবয়বৈতিগ্ঠতে ন্ধিবন্ধেযু কঞ্চুলিকেতি ভাবঃ। কষস্তৌ নিকষস্তো 
দোমূর্ললে কক্ষপ্রাস্তদেশৌ কনককলশাভৌ৷ কনককলশয়োর্থেমকুস্তয়োরিব আতা 
সৌভাগ্যং যয়োব্টৌো কলয়ত৷ রচয়তা তব ভবত্যাঃ ত্রাতুং রক্ষিতুং বলগ্লমিতি 

শেষঃ। €যদ্বা--প্রথমাস্তম্ত বলগ্নশব্ন্ত অত্র কর্মত্বেনান্বয়ঃ। ভঙ্গীৎ স্তনভর- 

জনিতাৎ অলমিতি অলংশব্দোইত্র বারণার্থ:। ভঙ্গে৷ ম৷ ভূদিত্যর্থঃ | বলগ্ং মধ্য- 

প্রদেশঃ তন্থৃভুবা মন্সথেন ত্রিধা ত্রিপ্রকারেণ নদ্ধং বদ্ধং, দেবি! দীব্যস্তি! ভগ- 

বতি!। ব্রিবলি তিশ্রো! বল্যো৷ বিভঙ্গাঃ ষম্ত তৎ লবলীবল্লিভিরিব লবলীনাং বল্পয়ঃ 

তাভিঃ। তীরলত। শ্বেতা বল্লী লবলী, তৎপুষ্পীণি শ্বেতানি। অকারাদিনিঘণ্টো 
তু লবলীত্যুক্ত। তল্লত৷ বনকুনুখখলতেত্যুক্তম। যথারুচি শ্বীকার্ধ্যম্। ইবশবঃ 

সম্ভাবনায়াং ্রবমিত্যর্থঃ। ইবশবস্ত সম্ভাব্নাঘ্তোতকত্বমপ্যস্তীতি পূর্ববমেবোক্তম্। 

অত্রেখং পদযোজনা-_হে দেবি! সম্ভঃ স্বিস্তত্রটঘটিতকুর্পাসভিছুরৌ দোমূ'লে 
কষস্তৌ৷ কনককলশীভৌ কুচৌ কলয়তা তন্ুবা ভঙ্গাদলমিতি বলগ্রং ত্রাতুং 

্বিবলি তব বলগ্নং লবলীবল্লিভিঃ ত্রিধ! নদ্ধমিব। 

অত্র উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ত্রিবলীনাং লবলীবন্লিত্বেন সম্তাবনাৎ। পূর্বার্ধে অতি- 
শয়োক্তিরলঙ্কারঃ ভগবত্যাঃ কুচনিম্ীণে মম্মথশ্তৈবাধিকারো ন জরদ্বহ্ধণ 
ইতি জরদ্রঙ্গনির্ধাণসন্বন্ধেইপ্যসম্বন্ধোক্তা। অভেদাধ্যবসায়শ্চ কবিরুতবস্তর্ূতর়োঃ 
দৌন্সরধ্যয়ৌরেবেতি। উভয়োরঞ্গাঙ্গিভাবেন সঙ্করঃ। নম্বেবং কুচৌ রচয়তা 
মম্মথেনেত্যন্বাগ্ভবিশেষণমহিষ্ন) মন্মথকর্তৃত্বস্ত সিদ্ধবদন্থবাদাৎ কুচনিম্বীণে 
বর্তমানসন্বন্ধাভাবাৎ, অমম্বন্থে ন্বন্ধোক্রেরপাসামঞ্জভমেবেতি চেৎ-মৈবম্ কুচৌ 

কনককলশাঁভৌ কলম্নতেতি শতৃপ্রত্যয়েন বর্তমানার্থেন কুচকরণত্ত বর্তমান- 

কালসন্বনধপ্রতীতেরসম্বন্ধে সম্বন্ধোকিরাঞ্সীতি ন বাচ্যম্, ভূতকালনম্বন্বেইপি ভূত- 
কালক্রিয়াবাচকাখ্যাতাস্তধাতুপ্রয়োগে যুজ্যতে সম্বন্ধেইপ্যসত্বন্ধকথনম্। ন ত্বস্থবাস্- 
গতত্থেন সিদ্ধবদন্থবাদে ॥ ৭৫ ॥ 

ক্রুত-টীক্কা ।-_কুচাবিতি 1: ছে দেবি! তব. বিলগ্নম্ 

উদরম্ অতিক্কশং মধ্যং ভঙ্গাৎ ত্রাতুং তম্ুভূব! কামেন ত্রিবলিরূপাতির্ল'বলীবল্লিভি- 
তাত্রাককৃতিলতাবিশেবৈজ্জিধা বন্ধমূ। কুতো ভঙ্গাশক্কেত্যাহ ৷ তন্ুৃভূবা কিনুতেন? 
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দোর্শুলং কষন্তৌ৷ পীড়য়ন্তো স্বর্ণকুস্ভাকারৌ কুচৌ কলয়ত! চিন্তয়তা। পুনঃ 

কিস্তৃতৌ ? সন্ভস্তৎক্ষণাৎ শিবান্থরাগজনিতন্বেদং মুঞ্চৎ প্রান্তঘটিতং প্রান্তমিলিতং 
কুর্পাসং কগ্চুলিকাং ভেঙুং শীলমনদ্বোন্তৌ তথা । এতেন স্তনয়োরৌৎকর্ধ্যবর্ণনম্। 
অনং গ্লোকঃ কুত্রচিৎ তব তুল্যমিত্যাদেরনস্তরং দৃশ্ঠতে । তব কুচৌ কর্তার উদরং 
কলয়তামনুগৃহীতামিতি প্রাঞ্চঃ ॥ ৭৫ ॥ 

অন্দন্যা্গ |-হে দেবি! রতিপতি কনদর্প যখন দেখিলেন যে, স্র্ণকুত্ত- 

সদৃশ তোমার উত্ত্গ পীনকুচযুগল ত্বদীয় বানুমূলকে প্রপীড়িত করত শিবানুরাগ- 
জনিত স্থেদ পরিত্যাগ পূর্বক (স্তনদেশস্থিত ) কঞ্চলিকাকে ( কীচুলিন্তে ) ভেদ 
করিতে উদ্ভত হইয়াছে, তখন তাহার দুর্বহ ভারে পাছে তোমার ক্ষীণতর মধ্যদেশ 

ভগ্রৎ হইয়া যায়, এই আশঙ্কা ভীত হুইয়াই যেন তিনি কটিদেশরক্ষার নিমিভ 

লবলীবল্লী তোত্রাক্কৃতি লতাবিশেষ) দ্বার! তাহ! ব্রিবলি আকারে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া! 

রাঁধিয়াছেন ॥ ৭৫ ॥ 

তব স্তন্তং মন্যে ধরণিধরকন্টে হৃদয়তঃ, 
পয়ঃপারাবারঃ পরি(সর)বহতি সারম্বত(মি)ইব | 
দয়াবত্যা! দততং দ্রবিড়শিশুরাস্থাগ্ তব যত, 
কবীনাং প্রৌট়ানামজনি কমনীয়; কবয়িতা ॥ ৭৬ ॥ 

লঙ্গীতল্রক্ুত-টীকা৷ ।--তব ত্তম্তং স্তনোক্তবং ক্ষীরং মন্তে জানামি। 
ধরণিধরকন্যে ! হৃদয়তঃ হৃদয়াৎ পয়ঃপারাবারঃ ক্ষীরসমুদ্রঃ | সুধাধারাসারঃ ইতি ব৷ 
পাঠঃ। সুধায়াঃ ধারাণামাসারঃ স্থৃধাপ্রবাহঃ পরিবহতি সারম্বতং সরম্বতীমন্নমিব 
্তন্তন্ত স্বেতবর্ণত্বাৎ সরদ্তীময়ত্বেনোৎপ্রেক্ষণম্। মাধূর্য্যাৎ সুধারূপত্বেন চ। দয়াবতা! 

প্রশস্তকৃপাযুক্তয়! দত্তং স্তন্তং দ্রবিড়শিশ্ডঃ দ্রবিড়দেশসমুস্তবঃ বাল: এততস্তোত্রবর্তী 
আশ্বাস পীত্বা৷ তব যৎ-কারণাৎ কবীনাং কবীস্বাণাং প্রৌঢ়ানাং প্রগল্ভানুং মধ্যে 
ইতি নির্ধারণে ষষ্ঠী। অজনি জাতঃ কমর্নীয়; অতিরমলীয়ঃ কবয্িতা কৰিঠ। 

অন্েখং পদযোজনা--হে ধরণিধরকন্তে! তব স্তগ্তং হৃদয়তঃ উতিতং (স্ুধা- 
ধারামারঃ ) পয়ঃপারাবার়ঃ লারম্বতমিব পরিবহতীতি মন্যে ৷ যদ্য্মাৎ দয়াবত্যা ত্বয়া 
দত্বং বত্তব স্তন্তং দ্রবিড়শিুরাস্থাস্ত প্রৌঢ়ানাং কৰীনাং মধ্যে কমনীয়ঃ কবয়িতা 
অজনি। 

অত্রোৎপ্রেক্ষাথয়ং পদব্যাখ্যানাবসরে কথিতম্। উভয়োঃ সংসৃষ্িঃ ॥ ৭৬ ॥ & 
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অন্যুতানম্কক্ুত-চীক! | তব স্তন্ভমিতি । হে গিরিল্ছুতে ! তৰ 

স্নতং ছুপ্ধং সারহ্বতঃ পয়ঃপারাবার ইব সরস্বত্যা অমৃতসিন্ধুরিব হৃদগ্গতঃ পরিসরতি 

হৃদযা্লির্ধাতি। কৈলাসে সরন্বত্যাঃ সমুদ্রবদগাধামৃতকুগুমন্তি, তজ্জলপানাৎ মছা- 
কবয়ে! ভবস্তি। তল্মাদ্ষখ। সরহ্বতীনারী নদী বহতি তথা* তব ক্ষীরং বহুতীতি 
ডাব। পরিবহতীতি পাঠে মারদ্বতঃ পয়ঃপারাবারঃ সরম্বত্যা অমৃতকুণ্ডং তবৈৰ 

হৃদয়াদ্ ছুগ্ধং পরিবহতি অন্তথা কথমীদৃক্প্রভাব ইতি ভাবঃ। বত্তব স্তপ্ং দয়াবত্যা 

ভবান্ঠ। দত্তম্ আস্মাস্ত দ্রবিড়দেশীয়ঃ শিশু; কশ্চিৎ প্রৌ়ানাং কবীনাং মধ্যে কমনীয়ঃ 

উত্তমঃ ফবয়িতা অজনি কাব্যকর্তা অভূৎ। তত্রায়ং গুরূণামুপদেশঃ-_পুর। 
শস্করাচার্য্যপিতা অপুঞ্তরঃ শিবভক্ত আসীৎ। পশ্চাৎ শিবরুপয়! তন্ত শঙ্করনাম! পুত্রো 

জাতঃ। একদা পিত! ভিক্ষার্থং গতঃ। মাতা কুটুম্কভরণার্থংশাকচেষ্টয! প্রান্তরণে 

যাণ্মাসিকং বালকং নিধায় গত । এতন্সিন্ সময়ে ক্ষুধয়! রোরয়মাণং বালকং দৃই। 

ঘয়য় হ্য়ং জগদম্িক। ক্রোড়ে নিধায় স্তনং পাযয়িত্বা *অস্তহিতা । তদৈবায়ং মহা 
কবিরতৃৎ। তন্তামস্তহিতায়াং ভিক্ষাধিনং মন্ন্যাসিনং দু বালকঃ শ্লোকেন প্রতুয- 
ততরঞ্চকার। তদ্যথা,_-.“এক। মাতা শাকাহর্ত। তত্র ক্ষপণক ! দশ শাকার্তাঃ | যত্র 

ক্ষপণক-দশ শাকাশ! তত্র ক্ষপণক ক! শাকাশ!” * ॥ ৭৬ ॥ 

অন্নুবাচ্গ ।_হে গিরিন্থতে ! তোমার হৃদয় হইতে সারম্বত-পঃ্ঃ-প্রবাহের 
ন্যায় অর্থাং কৈলাসশিখর-স্থিত সারন্থত নামক অগাধ অমৃতসিস্কুর স্তায় 

* পুর্বের্ব জ্রাবিড়দেশ-নিবাসী শক্করাচার্যোর পিতা অপুত্রক ও শিবভক্ত ছিলেন। পরে 
ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় ভাহার একটি:পুক্র জন্মে। শঙ্করের কৃপায় জন্ম বলিয়! এঁ পুজরের শঙ্কর 
এই নামকরণ হইয়াছিল । একদ] শঙ্করের পিতা ভিক্ষার্থ বহির্গত, জননীও কুটুম্বগণের ভরণ- 
পোষণার্থে এ যাগ্নাসিক বালককে প্রাঙ্গণে স্বাপন করিয়া শাক আহরণ করার নিমিত্ত বহির্গত 
হইলেন। এই সময় বালক ক্ষুধায় প্রগীড়িত হইয়। উচ্চৈ:স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। 
তৎকালে জগদম্বা এ বালকের প্রতি দয়াপরতন্ত্র হইয়া স্বয়ং ক্রোড়ে গ্রহণ করত স্তন 

পান ঝুরাইয়। অন্তষ্হিতা হইলেন ; বালকও তৎক্ষণাৎ মহাকবি হইয়1 উঠিলেন। এই সময় 
এক সন্গাসী তিক্ষার্থ সেই কুটারে উপচ্থিত হইলেন; তৎকালে কেহই গৃহে ছিলেন ন। ; 
সুতরাং ধাগ্লাসিক বালক সন্্াসীর ভিক্ষাপ্রার্থন। গুনিষ্া বক্ষ্ামাণ ক্লোক দ্বারা উত্বর 
করিলেন। (ঙ্লোকটি অচাতানন্দকৃত-টাকায় উদ্ধৃত হইয়াছে ।) 'একঃ ক্ষপণক-শাকাহর্তী' 
প্রথম চরণে এইরূপ পাঠ প্রসিদ্ধ] ক্ষপণক-শাক' শব্দের অর্থ, কার-ক্লেশে দিনক্ষেপের 
উপরুক্ত শাক। এক বাক্তিই এ প্রকার শাক আহরণ করেন। হে সঙ্লযাসী! (দ্বিতীয় চরণের 
ক্ষপণক শব্দের অর্থ) তাহাতে দশ জন শাক (সাল) ভোর অর্থাৎ এক বৎসর গীন্ধিত ।-" 
ক্ব স্থানে এই প্রকার ক্ষপণক দশ-প্রাপ্ত, (তৃতীয় চরণস্থ ক্ষপণক-দশ শঙ্জের জর্থ) 
গীণাবস্থ। প্রাশ্ীগণ কেঘল শাকই ভোজন করে, অন্লাহায় করে ন! ;--হে ক্ষপণক 1 অর্থাৎ 
( কুনিলঞ্জ, চতুর্থ চরণস্থ ক্ষপণক শবোর অর্থ) তথায় তোমার শাকের আশা কি 
জাছে? ইহাই গ্লোকার্থ।--সম্পার্ক। | 
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( অমৃত-সিনুর সভায় এবং সারগ্বত অর্থাৎ সরম্বতীময়বন্তর ন্ায়--ইহ। লক্ষমীধর 
সম্মত অর্থ) স্তন্ত প্রবাহিত হইয়া! থাকে, সন্দেহ নাই। কারণ, ভ্রাবিড়দেশীর 

শিশুকে কপ! করিয়া তুমি স্তন্ত পান করা ইয়াছিলে, সেই স্তপ্তপান-প্রভাবেই বালক 
তৎক্ষণাৎ কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন হইয়। প্রৌঢ় কবিদিগের মধ্যে উত্তম হুইয়াছে ॥ ৬ ॥ 

হরক্রোধস্বালাবলিভিরবলীটেন বপুষা, 
গভীরে তে নাভীসরসি কৃতবম্পো! *% মনসিজঃ। 

সমুভস্থৌ তম্মাদচলতনয়ে ! ধূমলতিকা, 

জনস্তাং জানীতে জননি ! তব রোমাবলিরিতি ॥ ৭৭। 

লক্গীতল্রর্রুত-টীকা। ॥-_হরন্ত ক্রোধজালাবলিভিঃ অবলীচ়েন আবিষ্টেন 

বপুষা গভীরে নিম্মে অতএব তে তব নাভীসরদি নাভ্যেব দরঃ তশ্মিন্ কৃতগঙ্গে! 
মনসিজঃ মন্মথঃ তত্র নিমগ্ন ইত্যর্থঃ সমুত্তস্থৌ উত্ত,তঃ তম্মাৎ নাভিসরসঃ অচলতনযে ! 
পার্বতি ! ধূমলতিক ধূমাবলিঃ অঙ্গারপ্রশমসময়োস্তব! | জনঃ লোকঃ তাং ধুম 

লতিকাং জানীতে বর্ণয়তি, জননি ! মাতঃ ! তব রোমাবলিরিতি রোমরাজিরিতি ! 

অত্রেখং পদযোজনা--হে অচলতনয়ে। মনসিজঃ হরক্রোধজ্ঞালাবলিভিঃ 

অবলীড়েন বপুষ! গভীরে তে নাভীসরসি কৃতসঙ্গ:। তন্মাদ্কুমলতিকা সমুত্তস্থৌ | 

হে জননি ! তাং জনঃ তব রোমাবলিরিতি জানীতে। 

অন্রোতপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, ধূমলতিকায়াঃ রোমাবলিত্বেনোৎপ্রেক্ষণাৎ | যদ্ব/-_ 

জনস্তাং জানীতে ইত্যনেন ত্রাস্তিমান্ প্রতীয়তে, রোমরেখাদর্শন্ত ধৃমরেখাত্রাস্তি- 
জনকত্বাৎ। যদ্বা--অতিশয়োক্তিঃ জনন্তাং রোমাবলিমধ্যবস্ততীতি প্রতীতেঃ) 

যদ্বা-_নিশ্য়াস্তপন্দেহঃ, তাং রোমাবলিরিতি নিশ্চিনোতীতি | এবং চতুর্ণাম- 
লঙ্কারাণাং জানীতে ইতি পদাদুখানাৎ এক বাচকানুপ্রবেশেন সঙ্করঃ ॥ 9৭ ॥ 1 

'ভীন্ক] ।* হরক্রোধ ইতি] হে অটলতনয়ে ! 
মনসিজঃ কামঃ শিবকোপামিসমৃহৈর্ব্যাপ্তেন দেহেন গভীরে তৰ নাভিসরোবরে 
কুৃতবন্পঃ। তশ্মাৎ দগ্ধ পানীর়সংযোগাৎ যা ধূমলতিকা সমুভন্থৌ, তাং জনঃ 
রোমাবলির্িতি কৃত্ব! জানীতে হরে করুদ্ধে সত্যপি ত্বমেবাশ্রয়তৃতাসীত্যর্থ; ॥ ৭৭॥ 

সস্নুাজ্।- হে পার্কতরাজপুত্রি! কন্দর্প মহেশ্বরের কোপানলশিখা- 

সমগহ দ্বার! দণ্ধশরীর হুইয়া তোমার গণ্ভীরত্তর নাতিলরোহরে বন্পপ্রদধান 

+ 'সন্বো! ইতি ল পাঠঃ । 1ঃজোকীন্ঃ ৭৫) ল) মু। পু 
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করিয়াছিলেন। জননি! সলিলদংযোগ-প্রযুক্ত সেই দগ্ধশরীর হইতে যে ধূমরাশি 

উদ্গত হ্ইয়াছিল, লোকে নেই ধৃূমাবলীকেই তোমার রোমাবলী বলিয়া! অবগত 

আছেন ॥ ৭৭ ॥ 

যদেতৎ কালিন্দীতনুতরতরঙ্গাকৃতি শিবে 

কৃশে মধ্যে কিঞ্িজ্ত্রননি তব (হ) তন্তাতি হ্থধিয়াম্। 
বিষর্দীদন্যোন্যং কুচকল(শ)সয়োরস্তরগতং, 

তৃনৃভূতং ব্যোম প্রবিশদিব নাভিং কুহুরিণীম্ ॥ ৭৮ ॥ 

লক্গদীম্বল্রক্ুত-ডীব্গ। ।--যদেতৎ পুর্রঃ স্ুরৎ। যচ্ছবস্ত এতচ্ছনদ- 

সহচরিতন্ত প্রসিদ্ধিবাচকত্বং নাস্তি। অতএব পুনর্ঘচছঞ্ধোপাদাল্লম। কানিন্দী- 
তনুতরতরঙ্গাকৃতি কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াঃ তন্নুতরতরঙ্গ: অতি্থক্্সতরঙ্গ: তন্তাক্কৃতিরিব 

আকুতির্যন্ত তৎ শিবে! ভগবতি ! কৃশে তন্ুনি মধ্যে অবলগ্নে কিঞ্চিৎ জননি ! 

তব যৎ ভাতি স্কুরতি নুধিষ্াং বিদ্যা বিমর্দাৎ সঙ্র্যাৎ অন্ঠোন্টং পরম্পরং কুচকল- 

শয়োঃ অন্তরগতং মধ্যবর্তি তনৃভূতং ব্যোম গগনং প্রবিশদিব প্রবেশং কুর্ববদিব। 

নীলং নভঃ ইত্যাবালগোপালপ্রসিদ্ধমূ। গগনম্ত নীলিম! চ মূর্তত্বং চ কবিপ্রসিদ্ধম্। 

নাভিং কুহরিলীং কুহরবতীম্। 
অব্রেখং পদযোজনা--ছে শিবে! জননি ! তব কৃশে মধ্যে যদেততকালিন্দী- 

তন্ুতরতরঙ্গাকৃতি কিঞ্চিৎ রোমাবলিরূপং বস্তু স্থধিয়াং যদ্ভাতি কুচকলশয়োরস্তর- 

গতং তনৃভূতং ব্যোম অন্টঠোন্ঠং বিমর্দাদেব কুহরিণীং নাভিং প্রবিশদিব ভাতি। 

নীলং মূর্তং নভঃ কুচকলশবিমর্দদবশাৎ অধোভাগে অস্তং নাভিপধ্যস্তম্ জতুলতা- 

গ্তায়েনাবতিষ্ঠতে তদ্রোমাবলিং বদস্তীতি ভাব; অত্রোপ্রেক্ষালঙ্কার, রোমলতায়। 

গগনলতিকাদ্বেন সম্ভাবনাৎ। প্রথমপাদে নিদর্শনালঙ্কারঃ ; তরঙ্গাকৃতিবদাক্কতিরিতি 

বিশ্বপ্রতিবিস্বভাবাক্ষেপাৎ । অনযোঃ সংস্ষ্টিঃ ॥ ৭৮ ॥ & 

কল্কুত-চীক্ষা |*বদেতদিতি। ছে শিবে! তব কৃশে 

মধ্যে বৎ যমুনাসুক্্রতরতরঙ্গাকৃতি কিঞ্চিদ্ বস্তু তৎ কুচকলসয়োঃ পরস্পরগীড়নাৎ 

মধাগতং তনুভূতং ুক্ষং ব্যোমতত্বং গহ্বরযুক্তং নাভিহ্দং প্রবিশদিব নুধিয়াং মনি 

ভাতি। ম্ুধিয়া ইতি কৈবল্যাশ্বঃ। তত্র শিবন্ত মনসি ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৭৮॥ 

অন্্ল্রাদ্চ ।-শিবে জননি! তোমার ক্ষীপতর মধাস্থলে কালিন্দীর 

(বুনা়) হুগ্মতর তরলসমূশ শ্ামলরেখার স্তায় যে কোন বস্ত লক্ষিত হইতেছে, 

& জোকার ৭৭ লসুপু . 
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তৎসন্বন্ধে স্থুধীগণ সিদ্ধীস্ত করিয়াছেন যে, পীনতর কুচ-কলসযুগলের পরস্পর 

পীড়ন দ্বার! নিশ্পিষ্ট তদ্মধাগত আকাশ চূর্ণ হইয়া অতীব গভীর নাভিহদে বরিয়া 
পড়িতেছে ॥ ৭৮ ॥ 

স্থিরো গঙ্গাবর্তঃ স্তনমুকুললোমাঁবলিলতা- 
কলাস্থানং *্ কুণ্ডং কুস্বমশরতেজোহুতভূজঃ | 

রতেলীলাগারং কিমপি তব নাভীতি গিরিজে ! পণ 
বিলছ্বারং সিদ্ধেগিরিশনয়নানীং বিজয়তে ॥ ৭৯ ॥, 

ললঙ্গীপ্বল-র্রুত-টীক্। | স্থিরঃ বিনাশরহিতং গঙ্গাবর্তঃ গঙ্গায়াঃ 

অন্সাং ভ্রমঃ আবর্রম্ত ক্ষণিকত্বাৎ তদ্বাতিরেকঃ স্থির ইতি। স্তনমুকুলরোমাবলি- 

লতাকলাবালং--স্তনাবেব মুকুলে পুষ্পকোরকৌ তয়োঃ রোমাবলিরেব লতা আধার- 

ভূত জনয়িত্রী তন্তাঃ কলারেখা তন্তা আবালং আলবালম্। কুণ্ং হোমার্থং 
সম্পাদিতং বৃত্তম্ অগ্রিস্থানং কুস্ুমশরতেজোহুতভূজঃ কুসুমশরস্ত মন্মথস্ত তেজঃ 

দীপ্ডিরেব হুতভুক্ বহ্ছিঃ তশ্ত। রতেঃ মদনপত্ব্যাঃ লীলাগারং বিলানগৃহং তত্রৈব 
সর্বদ! মন্মথসত্তাবাং ততপ্রেয়দী তাত্রৈব বর্তত ইতি। কিমপি অনির্বাচযম্ অতি- 
সুন্দরমিতার্থঃ। তব নাভিঃ গিরিস্ুতে ! পার্বতি ! বিলহ্বারং গুহাদ্বারং 

সিদ্ধেঃ তপঃসিদ্ধেঃ গিরিশনয়নানাং সদাশিবচক্ষুষাং বিজয়তে সর্বোৎকর্ষেশ 

স্ুরতি। 

অত্রেখং পদযোজনা--হে গিরিস্থতে ! তব নাভিঃ স্থিরে! গঙ্গাবর্তঃ স্তন- 
মুকুলরোমাবলিলতাকজাবাণং কুন্থমশরতেজোহতভুজঃ কুণ্ডং রতের্লীলাগারং গিরিশ- 
নয়নানাং সিদ্ধেবিলদ্বারং কিমপি বিজয়তে ॥ 

অন্রোল্লেখালস্কারঃ, একস্তা নাভেরনেকরীত্যা উল্লেখাৎ। নায়মতিশয়োক্তিঃ, 
একন্তানেকস্থোল্লেখনাদেব। নাপ্যতিশয়োক্তিমালা, কিমপীত্যধ্যবসিতৃমশক্যত্থা 
কিমপীত্যনেন সার্ং মালাত্বস্তান্থচিতত্বাদিতিষ্রহস্তম্ ॥ ৭৯ ॥ 1 ্ 

অচ্যুতান্নস্দ্ক্কত-ভীন্ষা ।_স্থির ইতি। কিমপি অনির্কচবীয়ং তব 
নাভি ইতি অনেন উচ্যমানপ্রকারেণ বিজয়তে ) কিস্তুদিত্যাহ,_-স্থিরে। গঙ্গা বর্তন্তা- 
স্থিরত্বাৎ নাভেঃ স্থিরত্বেনাপরিতোষাৎ পুনরম্থুমীয়তে । অথবা স্তনকোরক-লোমা- 
বলিলতায়াঃ আলবালস্ত উচ্চতায়! নাভের্থীস্তীর্যযাদপরিতোষঃ।| অথবা কমার্প- 

' 'কলাবালং, ইতি জ পাঠ । 1 নাভিগিরিস্থতে ইতি ল পাঠ । 
+ শ্লোকান্: ৭৮ ল। মুঃপু, 
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তেজোবছেঃ কুগ্ডম্। কুগুস্ত সমেখলত্বাং নাভের্মেখলারহিতুত্বাদপরিভোষঃ। 

অথবা! রতেঃ ক্রীড়াগৃহম্। তত্রাপি পারিপাট্যালাভাদপরিতোধঃ | অতএব 

গিরিশনগনানাং সিদ্ধের্ববিলদ্বারম্। যথা পিন্ধা অপি বিলঘারে তপঃ কৃত্বা সিদ্ধিং 
প্রাপুবস্তি ॥ ৭৯ ॥ 

তন্যাচ্ছ ।হে গিরিজে! তোমার নাভি অনির্বচনীয় শোভা ধারণ 

করিতেছে । এই নাভি অবলোকন করিবে বোধ হয় যেন, ইহ৷ স্থিরতর গঙ্গাবর্ত । 

(গঙ্গাবর্তে স্থিরতা না থাকা বশতঃ কবি সন্তুষ্ট হইতে না পারিয় পুনর্বধবার বলিতেছেন 
যে) বোর্ধহুয় যেন, ইহা! স্তনযুগরূপ মুকুলদ্বয়ে স্ুশোভিভ লোমাবলীরূপ লতার 

আলবালম্বরূপ! | (আলবাল উচ্চ, নাভি গভীর এবং আলবালে গভীরতা নাই, 

সুতরাং কবি ইহাতেও পরিতুষ্ট হইতে ন৷ পারিয়া পুনর্বার বলিতেছেন যে) বোধ 

হয় যেন, ইহা! রৃতিপতির তেজোরূপ হুতাশনের কুণ্ড। ( কুণ্ডে মেখল! আছে, 

নাভিতে মেখল! নাই; সুতরাং ইহাতেও মন্তষ্ট নন্হুইতে পারায় পুনর্ববার উৎ- 

প্রেক্ষিত হইতেছে যে ) বোধ হয়, যেন ইহা রতির ক্রীড়াগৃহ। (রতির লীলাগার 

তেমন পারিপাট্যযুক্ত নহে, সুতরাং ইহাতেও কবি পরিতুষ্ট হইতে ন৷ পারিয়! 
পুরর্ধার বলিতেছেন যে,) বোধ হয় যেন, ইহা! ভগবান্ শঙ্করের নয়নত্রয়ের 
তপঃসিদ্ধি করিবার গুহাদ্বার। [ এই অন্ুবাদস্থ () বেষ্টনীমধ্যহিত বাক্যগুলি 

লক্ষ্মীধরসম্মত নহে । 10 ৭৯ ॥ 

নিস্গক্ষীণস্ত স্তনতটভরেণ ক্লমজুষো, 
নমন্মর্তেক্সাভৌ বলিষু % শনকৈল্তট্যত ইব। 
চিরং তে মধ্যস্ত ক্রুটিত-তটিনী-ভীর-তরুণা, 
সমাবস্থান্ছেন্নো ভবতু কুশলং শৈলতনয়ে ! ॥ ৮০ ॥ 

লক্গীন্রথক্ুত-টীক্ষা ।-এনিসর্গক্ষীণন্ত স্বভাবেন ক্ষীণন্তাতিরুশত্ত 

স্তনতটভরেণ ত্তনতটয়োঃ কুচতটয়োঃ ভরেণ ক্লমজুষঃ ক্লান্তিমতঃ নমন্মূর্তেঃ নারী- 
তিনকে ! শ্ত্রীরত্বভৃতে ! শনকৈঃ স্তোকং ক্রট্যত ইব ভিস্তমানন্তেব চিরং বহুকালং 

তে তব মধ্যন্ত অবলগ্রন্ত ক্রটিততটিনীভীরতরুণ| ক্রটিতে ভগ্নে তটিগ্তাঃ বাহিন্তাঃ 
তীরে তরুঃ বৃক্ষঃ তেন সমাবস্থান্থেযঃ সমায়াং তুল্যাক়াং অবস্থায়াং স্থেমা স্থর্ং যন্ত 
তন তবু ভূয়াৎ কুশলং ক্ষেমং ক্রটনাইভাবঃ শৈলতনয়ে ! পার্বাতি ! 

£ 'নরণরীতিলক' ইতি ল পা&। 
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আন্রেখং পদযোজনা-_-হে শৈলতনয়ে ! নারীতিলক ! নিসর্গক্ষীণন্ত স্তনতট- 
ভরেণ ক্লমভুষঃ নমন্মর্ডেঃ শনকৈঃ ক্রুট্যত ইব ক্রটিততটিনীতীরতরূণ! সমাবস্থান্থেমঃ 
তে মধ্যস্য চিরং কুশলং ভবতু । 

মধ্যস্তেত্যেবমাদিগ্রয়োগাঃ সহৃদয়হৃদয়াহলাদকারিণে! মহাক বিশিক্ষাভ্যাসসমা- 

সাদিতাঃ। এতাদৃশপ্রয়োগনিপুণঃ মহাকবিরিত্যুচ্যতে | 

" অত্রোপমালক্কারঃ, ভগ্ননদীকুলবর্তিমহীরুহশিখামূলিকাসাম্যং মধ্যন্তেতি 1৮০1 * 
অ্যুতানস্দ্কুত-টীকা নিসর্গ ইতি। শৈলতনয়ে! তব 

মধ্যন্ত চিরং কুশলং ভবতু ভঞ্জনং ন ভবত্িত্যর্থঃ। কিস্ভৃতস্ত ? নিসর্্ষীণন্ত ্বভাবতঃ 

কুশন্ত স্তনতটভরেণ ক্লাস্তিভাজঃ | বলিষু ক্রট্যত ইব, অতএব ভগ্ন-তটিনী-তীর-তরুণ! 
সমাবস্থয়। স্থেম! স্থিডির্বস্ত সমাবস্থান্থে়ঃ । অতএব কৌশল্যমাশংদতে ॥ ৮০ ॥ 

অন্নুব্বাঙ্গ ।-হে শৈণতনয়ে ! তোমার মধ্যদেশ স্বভাবতই ক্ষীণ ) তাহাতে 
আবার স্তনতটভরে একাস্ত পীড়িত) তোমার ত্রিবলি দেখিলে অঙ্থমিত হয় যে, 

মধ্যদেশের সেই স্থান যেন ক্রমশঃ ক্রটিত ও বিঙ্লিষ্ট হইয়া! যাইতেছে । অধুনা 
তোমার এই মধাদেশ ভগ্নগ্রায় ও পতনোনুখ তটিনী-তীরবন্তী বৃক্ষের সহিত সমান 
অবস্থায় পতিত হইয়াছে । এক্ষণে আমর! প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমার এই 

মধ্যদেশ যেন চিরকাল কুশলে থাকে অর্থাৎ ভগ্ন হইয়া নিপতিত না হয় ॥ ৮০ ॥ 

গুরুত্বং বিস্তারং ক্ষিতিধরপতিঃ পার্ববতি নিজা- 
ম্লিতম্বাদাচ্ছিগ্য ত্বয়ি যফজন- ণ* রূপেণ নিদধে। 
অতস্তে বিস্তীর্ণে! গুরুরয়মশেষাং বস্থমতীং, 
নিতম্বপ্রাগভাবঃ % স্থগয়তি লঘুত্বং নয়তি চ ॥৮১॥ 

তলঙ্গদী-্বল্রর্কত-টীকা। (--গুরুত্বং গোৌরবং বিস্তারং আয়ামপন্নিপাহং 

ক্ষিতিধরপতিঃ হিম্বান্ পার্বাতি ! শৈলতনযে ! নিজাৎ স্বকীয়াৎ নিতম্বাৎ নিতথ্ব- 

প্রদেশাৎ আচ্ছিন্প অববুত্য ত্বয়ি ভবত্যাং হরখরূপেণ হ্রণাত্মন! নিদধে সমািতবান্। 
হরণং নাম স্ত্রীধনং--অধ্যগ্্যধ্যাবাহনিকম্। যথোক্তং হারীতেন £-- 

অধ্যপ্ত্ধ্যাবাহনিকং হরণং আীধনং স্বতম্। 

ইতি ।. অন্তার্থঃ--অগ্রিমধিকৃত্য দত্তমধ্যগ্সি বিবাহসময়ে অগ্রিসমীপে পিত্রাদি- 
ভির্ধদতং তদধ্যগ্সি। বিবাহানস্তরং বধূং গৃহীস্বা। পতুাঃ স্বগৃহং প্রতিজিগমিষাংবসরে 

ক ৭9 ল, নুংপুঃ 

1 “হরণ? ইতি ল পাঠ;। $ প্রাগভারঃ। ইতি ল পাঠ । 
উনস্৫তি 
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পিল্রাদিভির্যদত্বং তদধ্যাবাহনিকমিতি &। এতহুভয়ং হরণশবাধাচ্যমিতি মস্বাপ্দিভিঃ 
স্থতমিতি। অঃ তশ্নাৎ ফারণাৎ তে তব বিস্তীর্ণ আয়ামতঃ গুরঃ পৃথুঃ অয়ং 

পরিদৃহ্ঠমানঃ অশেষাং কৎন্গাং বস্থমতীং পৃষ্থীং নিতম্বস্ত প্রাগৃভারঃ অতিশয়; স্থগয়তি 
ছাদগতি লঘৃত্বং লাঘবং নয়তি প্রাপয়তি চ। চকারঃ শঙ্কাচ্ছেদে অশ্মিনর্থে ন 
শৃক্ষিতব্যমিতার্থ;। 

অন্রেখং পদযোজনা--হে পার্ধতি! ক্ষিতিধরপতি: গুরুত্বং বিস্তারং নির্জবিং 
নিতন্বাদাচ্ছিস্ত ত্বয়ি হরণরূপেণ নিদধে। অতঃ তে অং নিতঙপ্রাগৃজরঃ গুরুঃ 
বিস্তীর্ণ স্তন অশেষাং বন্ুমতীং স্থগয়তি লঘুত্বং নয়তি চ। 

বিস্তারে স্থগনং গুরুত্বেন লাঘবাপাদনমিতার্থঃ । প্রপঞ্চে বস্থুমতামেব গুরুত্ব- 

বিস্তারৌ একত্র স্থিতী। তত্নোস্তিরস্করণমেকত্র স্থিতাভ্যাং ঝ্রুত্ববিস্তারাভ্যংমব 
বিধেয়মিতি হিমান্দ্িগতগুরুত্ববিস্তারৌ হিমাদ্রেঃ ভূধরত্বাৎ ভূমিগতগুরুত্থবিস্তীরাভ্যাম- 
ধিকাবিতি ভাবেন গৃহীত্বা তত্তিরস্করণমিতি ক্ষিতিবরলতিঃ অশেষাং বন্ত্রমতীমিতি 
চ পদং প্রধুঞ্জানন্ত ভাব2। 

অভ্রাতিশযনোক্তিরলঙ্কার:, হিমাদ্রিগতগুরত্ববিস্তারয়োঃ পার্বতীনিতন্বগতগুরুত্ব- 
বিস্তারয়োর্ভেদেইপ্যভেদেনাধ্যবসানাৎ। সেযং ভেদে অভেদনিবন্ধন| অতিশয়োক্তির- 
লঙ্কারঃ ॥ ৮১ ॥ 

অক্যুতানম্দক্কত-টীবা।-_গুরুত্বমিতি। হে পীর্বতি! পর্বতরাঁজ- 
কন্তে! পর্বতরাজঃ নিজান্লিতত্বাৎ গুরুত্বং বিস্তারঞ্চ আচ্ছিস্ত আরুষ্য যজনরূপেণ 
অর্থাৎ বিবাহকালে যৌতুকতবেন ত্ব়ি নিদধে নিহিতবান্। ভরণরূপেপেতি পাঠে যথা! 
হিমবান্ বাহনং সিংহং দদৌ তথা গুরুত্বং বিস্তারঞ্চ নিহিতবানিতার্থঃ । অতঃ 
কারণাত্তে তব গুরুবিবস্তীর্শ্চ নিত্বপ্রাগ্ভাবঃ পাদবিক্ষেপেণ নিতত্বব্যাপারঃ অশেষাঁং 
বন্থমতীং স্থগয়তি ভারাক্রাত্তাং করোতি লঘৃত্ব্ নয়তি আত্মশোভা যণ্মতী- 
শোভাং তিরস্করোভীত্যর্থ ॥ ৮১ ॥ 

অন্গুবাচ্গ ।-হে পারবতি! তোমার বিবাহকাঁলে পর্বতরাজ নিজ নিত 
হইতে গুরুত্ব ও বিস্তার আকর্ষণ পূর্বক হযৌতৃকরপে ভোঁমাকে অর্পণ 
করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত (তোমার পাদক্ষেপকালে ) গুরূ ও বিভতীর্ণ মি এই 
ধিত্রীকে ভারাক্রান্ত করে এবং আত্মশোভা দ্বার! বন্থমতীর শোতাকে পরাভূত 
কত্ত! থাকে । [() বন্ধনীস্থিত অংশ লক্গমীধর সম্মত নহে ] ॥ ৮১। 

* কেটিও। অপরে-_আহ্বনীয়সমীপে বজ্ঞাদৌ পিত্রার্দিভিবন্বতং তদধ্যাহবনীয়ধিতি, 
ইত্যধিকঃ পাঠঃ। 



শঙ্করাচার্য্য-গ্রস্থমাল। ৪৪৩ 

করীন্দ্রাণাং শুণ্ডাঃ *% কনক কদলীকাগুপটলী- 

মুভাভ্যামুরুভ্যামুভয়মপি নিজ্জিত্য ভবতী | ণ. 

্বৃভাত্যাং পত্যো ঞপ্রণতিকঠিনাত্যাং গিরিমুতে, 
বিজিগ্যে শ জানুভ্যাং বিবুধকরিকুস্তদ্ধয়মপি $ ॥ ৮২ ॥ 

কলক্গদীত্বন্রর্ত-টীবা।।_উদ্ধ জাহুনী চ সন্কদেব বর্ণগতি_ 
করীন্ত্রাণাং গজেন্্রাপাং শুগান্ করদণ্ডান্। শুওশবন্ত পুংনিঙ্গতাহপ্যস্তি ইতি 
রক্ষিতমতম্। কনককদলীকাগুপটলীং--ন্ুবর্ণরস্তান্তস্তলংহতিম্ উতাস্ভামুরুভ্যাং 

উতয়ং করিকররস্তান্তসতাত্মবকম্ অপি নিঞ্জিত্য বিজিত্য ভবতি ! বং সুরৃঘ্ধাত্যাং 

শেচভনাভ্যাং বর্তল্লাভ্যাং পত্যুঃ পরমেশ্বরন্ত প্রণতিকঠিনাভ্যাং প্রণতিভিঃ 
কঠিনাভ্যাং প্রণতিদশীয়াং ভূমিম্পর্শাদিত্যর্থঃ | গিরিন্থতে ! হিমাদ্রিতনয়ে ! 
বিধিজ্ঞে। বিধিং বেদার্থং জ্যনাভীতি বিধিজ্ঞা। সবজ্ঞেত্যর্থঃ | যদ্ধা"_বেদার্থানুষ্ান্রী। 
অতএব পত়্যাস্কারঃ প্রতিদিনং বৈধ ইতি কৃতঃ ন তু তন্তাধিক্যান্থরোধার্দিতি 

' ন্খ্বচনম্। তত্তাঃ সধুদ্ধিঃ | জান্থভ্যাং বিবুধকরিকুস্তদবয়ং দিগ দস্তিকুস্তস্থলছিতয়ম্ 
অষি ভবসি। [ সুবৃত্তাভ্যামিত্যন্ত স্চরিতাভ্যা মিত্যপ্যর্ণো৷ ধবনিহেতুরিতি সং ] 

অত্রেখং পদযোজনা--হে বিধিজ্তে! গিরিলুতে! ভবতি ! করীন্জাণাং 

শুগ্ডান্ কনক কদলীকাগুপটলীম্ উভাভ্যামুরুভ্যাম্ উভয়মপি নিপ্ধিত্য সুবৃত্তাত্যাং 

পত্যুঃ প্রণতিকঠিনাভ্যাং জান্ভ্যাং বিবুধকরিকুস্তদ্বম়মপি নিজিত্য অদি বর্তমে 

স্কুরসীতি যাবৎ। 
অন্তু ভবচ্ছবযোগেংইপি অসীতি মধ্যমপুরুষ এব ভবতি, তম্ত সম্বোধনমাত্র- 

পরত্বাং। অন্রেণং তবম্--.ভবচ্ছবো! দ্বিবিধঃ সংবৌধ্যপরঃ সংবোধনমাত্রপরশ্চেতি । 

সংবোধ্যপরত্থে তবচ্ছস্ত যুন্সদর্থত্বাভাবাৎ ০যুন্সহ্যপপদে” ইত্যাদিন৷ গ্রাপ্ত্যভাবাৎ 

শেষে প্রথম! এব তদ্যোগে | যথা--”মুতে জগস্তি ভবতী ভব্তী বিভতি ভাবান্* 
ইত্যাদৌ | যদা-_সংবোধনমাত্রপরত্বং ভৰচ্ছবন্ত তদ| বুদ্দর্থত্বাৎ মধ্যমপুরুষঃ 
স্তাদেব। যখা--*ভবতি ভিক্ষাং দেহি” ইত্যাদি। তত্র সংবোধনমাত্রপরত্বেহপি 
ভীপ্প্রত্যুয়ঃ গৌরাদৌ ভবতঃ প্রাতিপদিকঘ্ত পাঠাৎ সিদ্ধঃ। অতএব রক্ষিত 
আহ--*ভবতু প্রাতিপ্দিকসামর্থ্যাৎ স্ত্রীলি্গ এব ভবচ্ছবন্ত সংবৌধনমাত্রপরত্বম্* 
ইতি। অয়মাশয়ঃ--ভবচ্ছবন্য সর্বনামস্থ ভবতি প্রাতিপদিকগ্রহণাং প্উগ্িতশ্চ* 

* প্াগান্' ইতি ল পাঠ: £ 'পতাঃ ইতি ল পাঠ: রী 
+ 'তবতিঃ ইতি ল পাঠঃ ৭ ধবিধিজে। ইতি গ পাঠঃ $দপি' ইতি ল পাঠ 
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ইতি ভীপ সিদ্ধ এবেত্যত্র গৌরাদৌ পঠিতত্ত ভবচ্ছবন্ত নৈরর্থাং স্ত্ীত্ব এব 
সংবোধনমাত্রপরত্বমিতি জ্ঞাপয়তীতি। 

নম্বেবং রক্ষিতেনৈব »যুম্মদন্মদোঃ স্ত্রীপুন্নপুংসকেধু তুল্যলিঙ্গত্বং সংবোধনমাত্র 
পরত্বাৎ যুক্মদস্মদোঃ একদ্বিবছত্বপরত্বং তু সংবোধ্যলক্ষণয়:। ন চ লিঙগলক্ষশা, 

আকাঙক্ষাইভাবাৎ” ইত্যুক্তম্। ততস্তবচ্ছবস্তাপ্যলিঙ্গতবম্ প্রাপ্পোতীতি । মৈবং, 
দৃত্তোত্তরত্বাদিত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ যত্ত, “ত্বামশ্মি বচ্মি বিছ্যাম্* ইতি গ্লৌকব্যাথ্যা- 

নাবসরে কাব্যপ্রকাশিকাটীকাকারেণ ভাস্করেখোক্তং তদমূলমিতি নোগন্যস্ত দূষিতম্। 
অতোপমাণঙ্কারঃ স্পষ্ট এব ॥ ৮২। 

টীকা ।-_করীন্দ্রাণামিতি। হে গিরিসুতে ! 
ভবতী উভাত্যাম্ উরভ্যাং বরীন্দ্রাণাং শুডাঃ কনককদলীকাগসমূহঞ্চ উভ্ভুরম্ 

উতাভ্যাম্ উরুভ্যাং নিঞ্জিত্য জান্ুত্যাম্ খরাবতকুস্তদ্বয়মপি বিজিগ্যে | কিন্তৃতাভ্যাং 

জানুভ্যাম্? নুবর্ত,লাভ্যাম্। পুনঃ কীদৃগ্ভ্যাম্॥ পত্যুর্শহাদেবস্ত প্রণতি- 

কঠিনাভ্যাম্। উপযমনকালে শ্রীমত। শ্রীমত্যা জান্ুনী গৃহোতে ইতি নিন 

শঙ্কররূপন্ত শঙ্করাচার্ধ্যন্ত ন দোষায়েতি ॥ ৮২ ॥ 
অসন্সুত্বী্গ ।-_হে গিরিস্থুতে ! তুমি উভয় উরু দ্বার! করীকরদিগের শু শুণ- 

সমুদয় এবং কনক কদলীবৃক্ষ-সমুদায় জয় করত পতির প্রতি প্রণতিনিবন্কন কঠিন 
ও বৃহৎ জানুদ্বয় দ্বার! প্ররাবত-কুস্তদ্বয়কেও পরাভূত করিয়াছ ॥ ৮২ ॥ 

পরাজেতুং কুদ্রং দ্বিগুণশরগর্ভে৷ গিরিস্থুতে, 
নিষঙ্গৌ তে জঙ্ট্বে বিষমবিশিখো! বাঢ়মকৃত। 
যদগ্রে দৃশ্বাস্তে দশশরফলাঃ পাদযুগলী- 

নখাগ্রচ্ছ্মানঃ ্থরমু(ম)কুটশাণৈকনিশিতাঃ ॥ ৮৩ ॥ 
শাঙ্ছদীপবল্পুত-চীকা। ।--পরাজেতুং তিরন্বর্তং কত্রং হরং ছিগুণশর- 

গর্ভ ছিগুনীকৃতাঃ শরাঃ পঞ্চবাপাঃ গর্ভে যয়োস্তৌ। গিরিস্থতে | পার্ধতি ! 

নিষঙ্গে৷ তৃণীরৌ তে তব জঙ্ঘে জঙ্ঘাকাণ্ডে। বিষমবিশিখঃ পঞ্চবাণঃ বাঢ়ং ঞ্রবদ্ 
অক্কত ক্কৃতবান্ যদগ্রে যয়োঃ নিষঙ্গয়োরগ্রে দৃণস্তে দশশরফলাঃ দশানাং শরাণাং 
বিুমীতানাং পঞ্চানামিত্র্থ; তেবাং ফলা; অয়োমুখানি পাদুগলীনখাগ্রচছানঃ 
পাদয়োঃ প্রপদরোঃ যুগলী দ্বিতয়ং তন্ত। নখাগ্রাণাং দশানাং ছ্স ব্যাজ যেষাং' তে 
সুরমকুটশাটপকনিশিতাঃ হুরাপাম্. ইঞ্জাদীনাং মকুটেঘেব চি কিক 
বস্তা স্তাৎ তথ নিশিতাঃ উত্তেজিতাঃ। 
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অত্রেখং পদযোজনা-_হে গিরিস্থতে ! বিষমবিশিখঃ রুত্রং পরাজেতুং দ্িগুণ- 
শরগর্ডো। নিষঙ্গৌ তে জক্গে অকুত বাঁ়ম্। যাদগ্রে পাদযুগলীনথাগ্রচ্ছন্নানঃ স্থুর- 

মকুটশাণৈকনিশিতাঃ দশশরফল৷ দৃস্ঠ্তে । 
অত্র উৎপ্রেজ্গালঙ্কার:, জঙ্বয়োঃ তুণীরতয়া সম্ভাবনাৎ। অগপঙ্কবালক্কারঃ, 

নখাগ্রাণাং ফলত্বেনাপহনবাৎ। অনয়োরনুস্থষ্টিং, অপৃথকৃস্থিত্যা প্রযোজ্যপ্রযোজক- 
ভাবাবগৃতেঃ। বিষমবিশিখে। বাঢ়মককতেত্যত্র অতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, গাধারণ- 

্স্তটব্যতিরিক্তত্বেন প্রতীতেঃ। এতচ্ পূর্ববমেব স্পষ্টার্কতং পকুচৌ সন্ভ-সথিদ্তৎ* * 
ইতি গ্লোকব্যাখ্যাবমরে। অলঙ্কারেণ অলঙ্কারধ্বনিরপিঃ ঘিগুণশরগর্তো। দশশর- 

ফল! ইতি পদছয়েন পাদান্ধুলীনাং শরাণাং চ অভেদাধ্যবসায়প্রতীতেরিত্যলম্ (৮৩ 
রি টীকা । পরাজেতুমিত্যাদি। হে গিরিস্থৃতে ! 

তৰ জঙ্বে বিষমবিশিখঃ কামঃ কুদ্রং পরাজেতুং দ্িগ্ুণশরগর্ভৌ৷ নিষঙ্গী, তৃণৌ 
বাড়ং দৃঢ়ং যথ! স্তাৎ তথা ল্রককত কুৃতবান্। কথং জ্ঞায়তে ইত্যাহ-_বয়োরগ্রে 
পাদযুগলীনথা গ্রচ্ছন্নানঃ নথব্যাজেন দশশরফল! দশবাণফলাগর! দৃহ্যন্তে। কিস্ভৃতাঃ? 

নুরমুকুটশীপৈকনিশিতাঃ ইন্ত্রাদীনাং মুকুটশাণেনাতিতীক্ষাঃ। এতেন তব 
জজ্ঘাদর্শনিমাত্রেণ শিবঃ কামেন পরাজিতে। ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥ 

অন্যন্বাচ্গ 1 হে পর্বতরাজপুত্ত | নিশ্চয় কন্দর্প রুদ্রকে পরাজয় 

করিবার অভি প্রায়ে তোমার জক্ঘাদ্বয়কে ছ্বিগুণশরপূর্ণ অর্থাৎ দশ-শরপূর্ণ সুদৃঢ় 
তৃনীরম্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ নিশ্চয়ের কারণ এই ষে), তোমার 

চরপযুগলের অগ্রভাগে নখাগ্ররূপ দশটি বাণের ফল! দৃষ্ট হইতেছে। এই ফল! 

দেবঙগগণের মুকুটশাণে নুশাণিত ॥ ৮৩ ॥ 

শ্রন্তীনাং মুদ্ধানে। দধতি তব যৌ শেখরতয়া 

মমাপ্যেতৌ মাতঃ শিরসি দয়য়া ধেহি চরণে৷। 
যয়োঃ পাগ্ং পাথঃ পশুপ্তিজটাজুটতটিনী, 
যয়োল্লণক্ষালক্ষপীররুণহর- ৭ চূড়ামণিরুচিঃ ॥ ৮৪ ॥ 

চনজনীএন্পর্কত-টীব্চা ।-_শ্রতীনাং নিগমানাং মূর্ধানঃ শিরাংসি বেদাস্ত। 
ইত্যর্থঃ। দধতি ধারয়স্তি প্রতিপাদয়স্তীতভার্থ। তব ভবত্যাঃ যৌ চন্নণৌ পাদে 
শেখরতয়! উবংলতয়। | বদ্ধা-_শ্রতীনাং ক্রুতিরধূনাঃ মুর্ধান: ক্রতয়ঃ ভগ্বতীগাদাজম্ 
উদ্ধংসরতি। বথোক্ম্_.্রোতিবাক্যং শক্ষি? প্রতি বসিষ্ঠেন ;-_ 



৪৪৬ শঙ্করাচা্য-গ্রস্থমাল। 

নমে। দেব্যৈ মহালন্্ৈ শ্রিক্বৈ সিদ্ধ নমো নমঃ। 
্রহ্ষাবিষ্ণমহেশানবেদকৈঃ পুজিতাভ্বয়ে ॥ 
বেদকৈরিত্যত্র বেদানাং কৈঃ শিরোভিরিতি। 
নমন্ত্রপুরহুন্দধৈে শিবায়ৈ বিশ্বমূর্তয়ে ॥ ইত্যাদি। 
এবংস্ততা মহাদেবী শ্রুতিভিঃ গ্রীতমানস।। 

প্রান তাং প্রতি তাদৃগৃভিঃ বচোভিরমরেশ্বরী ॥ 

ইত্যাদি বসিষ্ঠসংহিতায়াম্। মমাপি এতৌ চরণৌ মাতঃ ! জননি ! শিরসি মূর্ঘানি 
দয়য়! কৃপক্ী কৃপাবিষ্টচিত্তেনেত্যর্থঃ ধেহি নিধেহি চরণৌ পাদ যয়োঃ চরণয়োঃ 

ম্বন্ধি পাস্তং পাঁথঃ পাদনির্ণেজনজলম্। যগ্ঘপি পাস্মিত্যুক্তে পাদসন্বন্ঃ প্রতীয়তে 
তথাইপি পাছমিত্যুক্তে পাদ প্রক্ষালনাহ্ং পাস্কমিত্যর্ছতামাত্রপ্রতীজ্তী বিশেষাকারেণ 

যয়োরিত্যন্তান্বয়ঃ ইতি ন পৌনরুক্ত্যম্। পশুপতিজটাজুটতটিনী পণশুপতেঃ শিবন্ত 
জটাজুটে কপর্দে তটিনী গঙ্গা যয়োঃ চরণয়োঃ লাক্ষালম্মীঃ লাক্ষারসকাস্তিঃ অরুণ- 

হরিচূড়ামণিরুচিঃ অরুণশ্চাসৌ হরিচুড়ামণিশ্চ কৌন্তভঃ তন্ত রুচিঃ রক্তিমা। 
অয়মর্থঃ_ প্রণয়কোপশাস্তয়ে প্রণতন্ত পণুপতেঃ জটাভূটবর্তিনী গ্গ। পাদাগ্র- 

বপ্তিনী আসীদিতি গঞ্গায়াঃ পাগ্চজলত্বং কধিতম্। প্রতিদিন সামংপ্রাতঃ সেবার্থং 
নমন্কু্বাত্ত বিষ্কোঃ মকুটঘটিতকৌত্তভমণেঃ শ্বেতবর্ণন্ত লাঙ্গারসপ্রমাদজন্তো- 
ইরুণিমেতি ধ্যেযরম্। [ গলশোভিকৌত্তভমিতি প্মরণান্ুকুটেন কৌস্তভমণিঃ কিন্ত 
পদ্মরাগঃ | হইন্তি সং] 

অত্রেখং পদযোজনা--হে জননি ! তৰ যৌ চরণৌ শ্রুতীনাং মুর্ধানঃ শেখরতয়া 

দধতি। হে মাতঃ! এতৌ চরণপৌ। মমাপি শিরসি দয়য়া ধেছি। যয়োঃ পাস্ং 

পা; পশুপতিজটাভূটতাটনী যয়োঃ লাক্ষালন্দ্রীঃ অরুণহরিচূড়ামণিরুচিঃ 
এতছুক্তং ভবতি--ভগবত্যাঃ পাদাঘ্ুজদ্বিতয়ন্ত বেদদূর্ধনি সদাশিবমূর্ধানি 

বিসুমুর্ঘভাপরি সঞ্চার ইতি মুর্ধপঞ্চারত্বাভাব্যমন্তি। অতো! মম মূর্ধগপি সঞ্চরতু 
পাদাদ্ুজমিতি প্রার্থনাসানঞজন্তামিতি 'কবেরভিপ্রায। যা" প্রপঞ্জনয্িত্র্াঃ 

সাদাখ্যায়াঃ প্রপধ্ধান্তঃপাতিনঃ হরিবিরিঞ্চপশুপতিবেদাস্তাঃ . পাদানুজং শিরসি 

ধায়নস্তি' তরির্ণেজনজলেন পবিত্রিতগাত্রাঃ তস্মহিয! তততদধিকারান্ তজক্ত। ইতি 
জাত, আবেতি। অত্র রূপকালক্কারঃ স্পষ্ট ॥ ৮৪ ॥ 

| কতীনামিতি। হে মাত! যৌতৰ 
চরণ বেদানাং শিরাংসি শেখরতয়! শিরোভূষণন্বেন দধতি বিভ্রতি, এজে চর়ণৌ 
দয়য়। মমাপি শিরপি থেছি অর্পয়। চরণযোর্মহিমানমাহ ।--বযোঃ 'পান্ং পাথঃ 
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পাদনির্ণেজনং জলং পণুপতেঃ শিবন্ত জটাসমূহস্থা নদী। গঙ্গাব্যাজেন তব পাদ- 

প্রক্ষালনজলং পশুপতিধত্তে ইত্যর্থঃ। যয়োলাক্ষালক্মীরলক্তকমম্পৎ অক্রণবর্ণ। 

শিকচুড়ামণেঃ কান্তি: । মানিন্তাঃ শ্রীমত্যাম্চরণপতিতন্ত শস্ভোশ্চুড়ামণেঃ শুদ্ধ" 
স্কটিকাভন্ত চনত্রস্ত লাক্ষাসংযোগাৎ অরুণকাস্তিরিতি ভাবঃ। অরুণহরিচুড়ামণিরিতি 

পঞ্চানন; । তত্র বিনয়পতিতন্ত হুরেশ্চ্ড়ায়াঃ পদ্সরাগমণেরলক্তকসংযোগান্মপ্াস্তরস্য 

বা অরুণ। কাস্তিরিতি ভাবঃ॥ ৮৪ ॥ 

অন্যুবাল (হে মাতঃ! শ্রুতিসমূহ তোমার যে চরণযুগল শিরোভূষণ- 

রূপে মন্তকে ধারণ করিয়। থাকেন, রুপা করিয়। স্বীয় সেই চরণদ্ব আত্লীর মন্তকে 

অর্পণ কর। এ চরণধুগলের পাদোদক তগবান্ পণুপতির জটাজ্টবিছারিণী গলা, 

( জর্থাৎ পণ্ডপতি €তামার পাদপ্রক্ষালিত জল গঙ্গাব্যাজে শিরে ধারণ করি্ুছেন ) 

এবং তোমার চরণযুগলের অলক্তকপ্রভায় ভগবান চন্ত্রশেখরের চুড়ামণি- 

স্বরূপ চন্ত্রকল! অরুণবর্ণ* হইয়া উঠে। [ () বন্ধনীস্থিত অর্থ পরিত্যাজ্য । 

লক্ষীধরককৃত অর্থের অন্গুবাদ-_আর *চন্ত্রশেখরের' স্থলে €নারায়ণের' হইবে, এবং 
চন্দ্রকলা স্থলে 'কৌন্তভমণি” লইবে ) ॥ ৮৪ ॥ 

হিমানীহস্তব্যং % হিমগিরিতটাক্রান্তরুচিরো প' 
নিশায়াং নিদ্রোণং নিশি চ পর- ধু ভাগে চ বিশদ 
পব)রং লক্ষমীপাত্রং শ্রিয়মপি স্থজস্তৌ সময়িনাং, 
সরোজং ত্বুপাদে৷ জননি জয়তশ্চিত্রমিহ কিম্ ॥৮৫॥ 

হসঙ্গমী শ্রল্প্রুত-ডী্।__হিমানীহত্তব্যং হিমান্ঠ। হিমসংহত্যা হত্তব্যং 
নাশয়িতব্যং হিমগিরিনিবাসৈকচতুরৌ। সর্বদা হিমগিরাবেব বসস্তাঁবিতার্থঃ। নিশায়াং 
শর্কর্য্যাং নিদ্রাপং মুকুলিতং নিশি চরমভাগে চ বিশদৌ প্রসয়ৌ চেতনাশক্কেঃ তত্রৈবোৎ- 

পত্তেরিতি ভাব; | চকারাৎ দিবাইপি প্রস্য়াবিত্যর্থখ। বরম্, ঈদ্িতঃ্ক্ষীপাত্রং 

লক্ষ্য অধিষ্ঠিতমিত্যর্থ; শরিয়ং লক্ষ্মীম্ অতিস্জস্তৌ। উৎপাদয়স্তে। সময়িনাং শ্বতক্তা- 
নাম্। সময়ন্বরূপং,“তবাধারে মূলে” থ ইতি শ্লোকে নিরূপিতম্। সরোজং কমলং 
কর্ধভূতং তৎপাদৌ জননি ! হে মাতঃ ! জয়তঃ বিজয়েতে চিত্রং আশ্চর্য্যম্ ইহ 
অন্দিননর্থে কিং ন কিমপীতার্থঃ। 

অন্রেখং পদযোজনা-_হে জননি ! হিমগিরিনিবাসৈকচতুরৌ নিশি চরমভাখে 

* ছত্তীদং ইতি অচাতপাঠঃ | 1 নিশি চরম" ইতি ল পাঠঃ । 

1 নিবাসৈকচতুরৌ ইতি ল পাঠঃ | থু ৪৭ যোঃ। 
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চ বিশদৌ লময়িনাং শ্রিয়মতিস্জস্তে। ত্বৎপাদে হিমানীহস্তব্যং নিশায়াং নিষ্জাণং বরং 
লক্্ীপাত্রং সরোজং জয়তঃ ইহ কিং চিত্র, আধিক্যন্ত স্ছৃটস্বাদিত্যর্ঘঃ। 
অস্ত্র ব্যতিরেকালঙ্কারঃ স্ফুটঃ ॥ ৮৯ ॥ 

-টীক্ষা ।২হিমানীতি। হে"জননি! তব পা্দৌ 
কর্তা সরোজং জমতঃ ইহ কিং চিত্রম্। চরণসরোজযোঃ স্বভাবকথনেন 'ভদেব 
রয়তি। হিমানী ইদং সরোজং হস্তি। তব পাঁদ পুনঃ হিমগিরিতটাক্রান্তেন 

পর্যটটনেন মনোছরৌ । কমলং নিশীয়াং নিত্রাণমূ। তব পাদৌ নিশি চ প্রভাগে 

চ রাত্রৌ দিবসে চ বিশদৌ শ্বচ্ছন্বরাগৌ। কমলং পরং কেবলং লক্ষ্যাঃ স্থানম্। তব 
পাদৌ সময়িনাং সম্বন্ধে লক্বীং হথজস্তৌ হিমানীহস্তব্যম ইতি কুত্রাপি পাঠঃ | তল 
হিমান্ঠা। নাগ্তমিত্যর্থ ॥ ৮৫ ॥ 

তন্মন্াঙ্গ ।-জননি! তোমার চরণসরোজদ্বয় যে কমলকে পরাজয় 

করিবে, তথ্িষয্র আর বিচিত্র কি? কারণ, কমল 'হিমানী ছার! বিধ্বস্ত হইয়া 

থাকে, কিন্ত তোমার চরণকমলদ্বরর হিমগিরি-শিখরে হিমানীর উপর পর্ধ্যটনে 

( অভান্ত ) অতীব সুকুমার । কমল নিশাকালে মুদ্দিত থাকে; কিন্ত তোমার চরণ- 

কমল দিবারাত্র সকল সময়েই শ্বচ্ছন্দরাগযুক্ত। কমল একমাত্র লক্ষ্মীর আবাঁস- 

স্থান, কিন্ত তোমার চরপণকমল হইতে ভক্তগণ সকলেই লক্মীলাভ করিয়! থাকেন। 
স্থতরাং সর্বাংশেই হীন কমল যে ত্বদীয় চরণকমলের নিকট পরাজিত হইবে, 

তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৮৫॥ 

নমোবাচং *% ভ্রমে। নয়নরমণীয়ায় প্দয়ো- 
স্তবান্তৈ দ্বন্দায় স্ফুটরুচিরসালক্তকবতে। 
অসুয়ত্যত্যন্তং যদভিহুননায় স্পৃহয়তে, 

' পশুনামীশানঃ প্রমদবনককঙ্কেলিতরবে ॥ ৮৬ ॥ 

তক্গমীতবব্রর্ুত-টীক্ক1।-_নমোবাকং নম ইতি বাকাম্। নমোবাঁক- 
শঝো নিপাতনাৎ সাধুঃ। ক্রমঃ বদামঃ নমন্ুম্ম ইত্যর্থঃ। নয়নরমণীয়ায় নেত্রয়োঃ 
প্রিয়্করার় পদরোঃ চরণয়ো: তব অশ্মৈ পরিদৃণ্তমানায় ঘন্বায় ধুগ্মায সকুটরূচি- 
রসালক্রীকবতে শ্ছুটরুচয়ে প্ফুরওপ্রভায় রসালক্তকবতে সার্জালক্রকায় বিশেষণসমাসঃ। 
অগুষ্নতি ঈ্বাতি অত নিতরাং যদভিহ্ননায় যেন পদধুগেন অভিহননং তাড়নং 

্ বাক ইতি হা ৃ 
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তশ্রৈ অভিহননং ন সহত ইত্যর্থঃ। অশোকশ্চরণাহতিব্যক্তপুষ্প ইতি দোহদ- 

কৌতুকে । স্পৃহয়তে স্পৃহাং কুর্বতে পশুনামীশানঃ পণুপতিঃ প্রমদবনকক্কেলিত- 
রবে প্রমদবনম্ উল্ভানবনং তত্র কক্ষেল্পিতরুরশৌকঃ তশ্মৈ। “অনুয়তি, স্পৃহয়তে' 

উভরত্র "ুধক্রহ” ইত্ত্াদিন «স্পৃহেরীগ্সিতঃ” ইত্যনেন চ সংপ্রদানে চতুর্থী 

অত্রেখং পদযোজনা--হে ভগবতি ! তব নয়নরমণীয়ায় স্ুটরুচিরসালক্তকবতে 
পদয়োরশ্যৈ দ্বম্থায় নমোবাকং ব্রমঃ পশুনামীশানঃ যদভিচলনায় স্পৃহয়তে প্রমদবন- 
ক্ধেললিতরবে অত্যস্তস্ অস্থয়তি ॥ 

প্রণয়কলহসময়ে অন্ুগ্রহীত্বা পাদাঘাতো! ন কন্তাপি সংভাব্যত ইনি অচেতন- 

বস্তনোইপি কক্কে্লিতরোঃ কথং স্তাদিতি তাত্রৈবাসথয়া নানতাত্রেতি ভানঃ | অনেনা- 

তাস্তুং পাতিত্রত্যং প্রার্কত্যাঃ প্রতিপাদিতম্ | এতাদৃশং পাতিত্রত্যং লক্ষমীসরম্বতো1- 

াস্তীতি ধবন্তে | 

অত্রাতিশয়োক্কতিরলঙ্কারঃ -পশুপতেরীর্য্যায়া; অসংবন্ধেইপি সম্বন্ধকথনাদতেদাধ্য- 

বসায়প্রতীতেশ্চ ॥ ৮৬ ॥ * 

-চৌক্ষা 1 নমোবাচমিত্যাদি। অস্মৈ তব চরণয়ো- 

্বন্বায় নমোবাচং ব্রমঃ নমস্করোমি | কথভভৃতায় ? নয়নরমণীয়ায় ব্যক্তকাস্তিদ্রবীভৃতা- 

লক্তকযুক্তায়। যস্য চরণঘ্বন্থস্ত অভিহননায় স্পৃহয়তে প্রহারং বাঞ্চতে প্রমদবনন্ত 

কন্ধেল্লিতরবে অশৌকবৃক্ষায় পশুনামীশানঃ শিবঃ অত্যন্তং অহ্য়তি দ্বেষ্টি। অশ্মিন্ 
কঠিনত্বচি অশোকবৃক্ষে অতিকোমলপাদয়োধিবক্ষেপাৎ কদাচিদ্ব্থ জায়ত ইতি 

ভাবঃ। অশোকবৃক্ষোপরি পদাঘাতে কতে সতি কামিনীনাং কামো! বর্ধতে। তথা 

চ কামশাস্ত্রে--“পাদাঘাতাদশোকো। বদনমদিরয়া কেশরঃ কণিকারঃ* ইত্যাদি । 
অতএব কালিদাসঃ,--প্রক্তাশোকশ্চলকিশলম়ঃ কেশরস্তত্র কান্তঃ, প্রত্যাসন 

কুরুবকবৃতেশ্্বাধবীমণ্ডপন্ত | একঃ সধ্যান্তব সহ ময়! বামপাঁদাভিলাধী, কাঙ্ত্যন্তো 

বদনমদিরাং দোহদচ্ছগ্ষনাহ্টাঃ ॥* নমে। বা কিং কম ইতি কুত্রাপি পাঠঃ ॥ ৮৬। 

অন্মুাচ্গ ।_হে মাতঃ! প্রমদবনস্থিত অশো কবৃক্ষ তোমার উতীযুগলের 

প্রহারলাতে ইচ্ছুক হওয়াতে ভঙ্গবান্ পণুপতি ( কঠিন বৃক্ষে পদদবয় বিক্ষেপ করিলে 
পাছে শী কোমল-পদ'তলে ব্যথা হয়ঃ এই আশঙ্কার) একান্ত অনুয়াপরবশ হয়েন, 
যাহ দ্রবীভূত অলক্তকরসে কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে, আমর! নতশিরা হইয়। 

সেই নয়নরমণীয় চরণধুগ্লে প্রণিপাত করিতেছি । | () বন্ধনী মধ্যস্থিত ভাব: 
লক্ষ্মীধরসম্মত নহে ] ॥৮৬॥ 

তের "৮০ লিন, 

৯ 

* লোকান্ধঃ ৮৫ লঃ মু। পু। 

২মস্র৫৭ 
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মা কুত্বা গোত্রম্থলনমথ বৈলক্ষ্যনমিতং, 
ললাটে ভর্তীরং চরণযুগলং *% তাড়য়তি তে। 

চিরাদস্তঃশল্যং দহনকৃতমুন্মলিতবতা, 

তুলাকোটিকাণৈঃ কিলকিলিতমীশানরিপুণী ॥৮৭॥ 
হলঙ্গীপ্বল্র্লুত-টীব্কা ।-_মুষ! অকন্মাদেব কৃত্বা গোত্রস্ত স্মলনং নাম 

নায়িকায়ামন্ুরাগং প্রকটয়তস্তৎসমীপ এব প্রমাদাৎ নাগ়নিকাস্তরাবিষ্টচিত্তন্ত 'তন্নীমো- 

চ্চারণম্। , অথ গোত্রম্থলনানস্তরং 'বৈলক্ষ্যনমিতং বৈলক্ষ্যেণ ইতিকর্তব্যতামৌট্যেন 
নমিতম্। অত্র নমিতমিতি বৈলক্ষ্যপ্রীধান্তাৎ বৈলক্ষ্যেণৈব ' নমিতঃ ন তু স্বয়ং 
বৈলক্ষ্যাক্নমিত: | অত্যুৎকৃষ্টং বৈলক্ষ্যমাসীদিতি নমিতশবং প্রধুঞ্জানস্ত ভাবঃ। 

ললাটে নিটিলপ্রদেশে ভর্ভারং পশুপতিং চরণকমলে পাদান্ুজে তাড়য়তি গ্রতি সতি 

চরণকমলেন ভর্ভঙ্ললাটং তাড়িতবত্যাং ভবত্যামিত্যর্থ | ললাটতাড়নং ভর্তৃ 

র্যান্তং গচ্ছতীতি ভর্ভারং তাড়তীত্যাক্তিরাঞ্জসীতি এতাদৃশপ্রয়োগাঃ মহাকবি- 
প্রয়োগাৎ সহ্ৃদয়হৃদরাহলাদকাঃ | তে তব চিন্নাৎ চিরকালমন্ুহ্যতম্ অস্থঃশলাং 

হৃদয়পল্যং বৈরমিত্যর্থ:। দহনকৃতং নয়নাগ্লিন! প্লৌষণক তং উন্মুলিতবতা। তুলাকোটি- 
কাণৈ' তুল! নৃপুর্রং তন্ত কোটয়ঃ অগ্রাণি। তৈরস্তর্গতা মণয়ঃ কষুদ্রঘণ্টাদয়ঃ 

লক্ষ্যত্তে। তেষাং ক্াণৈঃ শিঞ্জিতৈঃ কিলিকিলিতম্। কিলিকিলেত্যন্নকরণং 

বিজয়িনঃ স্থুপ্রসিদ্ধম্। কিলিকিলিরব. কৃত ইত্যর্থঃ। ঈশানরিপুণ! মস্মথেন। 
মন্মধন্ত ঈশানং প্রতি রিপৃত্বং তদ। সিদ্ধমিতি ভাবঃ | 

অভ্রেখং পদযোজনা-_-হে ভগবতি ! মুষ! গোত্র্খলনং কৃত্ব। অথ বৈলক্ষ্যনমিতং 

ওর্ভারং তে চরণকমলে ললাটে তাড়য়তি মতি ঈশানরিপুণা চিরাৎ দহনক্কৃতম্ 
অন্তুঃশল্যং উশ্মুলিতবতা তুলাকো টিক্কাপৈঃ কিলিকিলিতম্। 

অত্রাতিণয়োক্তিরলক্কারং, তুলাকোটিককাণানাং কিলিকিলিতধ্বনিতেনাধ্যবদানাৎ 
তেদে অষ্ডেশনিবন্ধনাঁতিশয়োজিঃ ॥ ৮৭11 

অসভ্যুতানন্দ্কুত-টীব্া ।-মৃযা! ইতি। গোব্রম্খলনং মৃষ! কুষ! 
কুলধর্শব্খিলনং ন ভবেদিতি কৃত্ব! তব চরণযুগলং ভর্তারং ললাটে তীড়য়তি। "গোত্র 

নাম্নি কুলে ক্ষেত্রে ইতি ধরণিঃ।” ভর্তারং কিভভূতম্ ? বৈলক্ষ্যনমিতং বিশেবচ্ছন্ম- 

তয়! নমিতং লজ্জাধোমুখম। পবৈলক্ষ্যং ছলিসন্্তম্* ইতি ধরণিঃ। অথ 
এতশ্রিক্েব ঈশানরিপুণা কামেন তুলাকোটিকাণৈঃ নৃপুরশবচ্ছলেন. কিলফিজিজা 

* «কমলে ইতি ল পাঠঃ] 1 8৭ ক্লোক 
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চীৎকারিতম্। কিস্ভৃতেন কামেন? চিরাৎ দহনককতং দাহজনিতং অস্তঃখল্যঘ্ 
উন্মুলিতবত1 উৎখাতয়তা। অতএব অগ্যাপি অন্মদোশীয়া-বিবাহদিবসে বরাগমন- 

মাত্রেণ ছল্জন! কন্তামানীয় ললাটে চরণগ্রহারং কারযিত্বা গৃহাত্যস্তরং নয়েদিতি 
দেশাচারঃ ॥ ৮৭ ॥ * 

অন্মুখাঙ্ছ ।-_-ভগবান্ পশুপতি (রহস্ত করিবার অভিপ্রায়ে ) অন্য কোন 
রমণীর, নাম উচ্চারণ পূর্বক তোমাকে আহ্বান করিয়। লজ্জায় অধোবদন ও 

অপ্রতিভ হওয়াতে যখন তুমি কুপিত৷ হুইয়! তাহার ললাটে পদাঘাত করিয়াছিলে, 
তৎকালে তোমার নূপুরধ্বনি হইয়াছিল; সেই নৃপুরধবনি শ্রবণে অষ্টুমিত হইল 

যে, হরবৈরী মদন পূর্বে হরকোপানলে দগ্ধ হওয়াতে তাহার হৃদয়ে চির-নিহিত 

ঘে শলা ছিল, দেই শল্য এক্ষণে উন্মুলিত হইয়। গেল বলিয়। যেন সে উচ্চৈংস্বরে 
আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল। [() বন্ধনীস্থানে “সহুমা” অর্থ লক্ষ্মীধর- 
স্মত ]॥ ৮৭ ॥ ্ 

পদন্তে কান্তীনাং *% প্রপদমপদ্ং দেবি বিপদাৎ 

কথং নীতং সন্ভতিঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলামূ। 
কথং বা বাহুভ্যামুপযমনকালে পুরভিদী, 

তদাদায় ণ* ন্যস্ত দৃশ(ষ)দি দয়মানেন মনসা ॥ ৮৮ ॥ 

লক্ষী শবল্পর্রুত-টীন্ষ1।-_পদং স্থানং তে তব কীততীনাং যশসাং প্রপদং 
পাদাগ্রম অপদম্ অস্থানং দেবি! গ্ভোতনশীলে! ভগবতি ! বিপদাম্ আপদাং 
কথং কথংকারং নীতং প্রাপিতং সন্তিঃ কবীন্ত্রৈঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাং কঠিনন্ত 
কমঠীকর্পরস্ত কৃর্মপৃষ্ঠকপালস্ত তুলাং কথং ব৷ কথংকৃত্বা বাহুভ্যাং হস্তাভ্যাম্ 
উপযমনকালে বিবাহসময়ে পুরভিদা৷ নদাশিবেন যৎ পদম্ আদার গৃহীত্বা স্তস্তং ক্ষিপ্তং 

দূষদি উপলাধারভূতা! শিলা দৃষৎ উপলং হরিদ্রাদিজ্বান্ত পেষণিকা কি । তদা- 
ধার্ভূত। শিলা দৃষত! স! বিবাহসময়ে অশ্মস্থাপনা হুষ্ঠানার্থং পাত্রস্থেন প্রযুক্ত! । 

তন্তাং দৃষদি দমমাঁনেন দয়াবতা। মনস! | দয়াং বিহায়াতিমুছলং পাদান্ুজং দৃষদি 

কথং স্থাপিতং শ্রসভুনা। অমৃতন্তন্দিনীভিঃ বাশ্িলাসৈঃ কবীশ্বরাঃ কমপষ্টে 
তুল্যতয়। কথং বর্ণরস্তি। এতছ্তয়মবুক্তমিত্যর্থ; | 

অত্রেখং পদযোজনা_হে দেবি |. কীর্তীনাং পদং বিপদামপদং তে প্রপদং 

* (কীর্তীনাং ইতি ল পাঠ । 1 'যদাদায়,ইতি ল পাঠ। 
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সস্তিঃ কঠিনকম্মীকর্পরতুলাং কথং নীতম্। দয়মানেন মনদ| পুরভিদা উপষমন 

কালে বান্ছভ্যাং বদাদায় কথং ব৷ দৃষদি স্যাস্তম্। 

অত্রান্বয়ালঙ্কারো! ধ্বন্তে ; সদৃশাস্তরনিষেধাৎ অসদৃশল্ত পাদাবুজবস্তনং 

্য়মেব স্বন্ত তুল্যমিতি প্রতীতেঃ ॥ ৮৮ ॥ 
অচ্যুতানন্দক্ৃত-টীক্া ।পদস্ত ইতি। হে দেবি! তে তব 

প্রপদং পদাগ্রং সত্ভিঃ পণ্ডিতৈঃ কঠিনকর্মঠীকর্পরতুলাং কথং নীতম্। কৃর্খৃকর্পরা- 
ক্কৃতিপৃষ্ঠোন্নতং পদং স্ত্রীণাং গ্রশন্তত ইতি ভাবঃ। কিন্তৃতম্? কাস্তীনাং পদং 
বিপদাম্ অলদম্ অস্থানম্। কথং ঝা উপযমনকালে বিবাহকালে দয়াযুক্তেন চেতস৷ 

পুরতিদা শিবেন তৎপদং বাহুভ্যামাদায় দৃশদি ন্তস্তম্ অর্পিতম্। অতিকোমলন্য 

তব পাদাগ্রন্ত কঠিনোপমানং কঠিনার্পণমপি ন যুজ্যত ইতি ভাবঃ % ৮৮ ॥ 
অসন্যুব্বাচ্গ ।-দেবি, তোমার চরণাগ্রভাগ লাবণ্যের (লক্ষীধর মতে 

“কীর্তির ) আকরঃ ও বিপদ্-নিবারক, কবিগণ, কঠিন কমঠপৃষ্ঠের সহিত সেই 
চরণের উপমা দেন কিরূপে ? সদয়চিপ্ত শিব বিবাহকালে বাহুষুগল দ্বারা ধারণ 

করিয়া তাহ! শিলার উপরে স্থাপন করিলেনই বা কিরূপ? অর্থাৎ কৃর্পৃষ্ের 
যায় চরণপৃষ্ঠ হইলে, তাহ সৌভাগ্যস্থচক, কবিগণ তদনুসারে, রমরীচরণপৃষ্ঠের 
বর্ণনায় কৃর্পৃষ্ঠের তুলনা! দেন, কিন্ত কুদ্ধপৃষ্ঠ লাবগ্যহীন ও কঠিন, তোমার চরণের 
তুলনা তাহাতে হুইতে পারে না। কুশত্তিকার সময়ে নববধূকে বর ধারণ করিয়। 

শিলাতে আরোহণ করাইয়। থাকেন, কিন্ত তোমার এ কোমল, চরণকে করুণাময় 

শিব কেমন করিয়! কঠিন শিলায় স্থাপন করিলেন, ইহাতে তাহার দয়ায় আঘাত 

লাগিল না! ॥ ৮৮ ॥ 

নখৈন্ণকস্ত্রীণাং করকমলস্ষোচশশিভি- 
স্তরূণাং দিব্যানাং হসত ইব তে চণ্ডি চরণৌ | 
ফ্গানি স্বস্থেভ্যঃ * কিশ্লয়করাগ্রেণ দদতাং 

দূরিদ্রেভ্যে। ভদ্রাং শ্রিয়মনিশমহ্ায় দদতৌ ॥ ৮৯ ॥ 
হলঙ্গদীপ্রল্পর্ুত-টীক্ক।।__নখৈঃ নখরৈঃ নাকন্ত্রীণাং দুরাঙ্গনানাং 

শচ্যা্ীনাং করকমলসক্কোচশশিতিঃ কর! এব কমলানি তেষাং পক্কোচে মুকুলী- 
ভাবে, শশিনঃ চন্জ্াত্্কাঃ পাদদর্শনবেলায়াং নখকাত্তয়ঃ চক্্রকিরণ| ইব তৎকরান্ 

মুকুলয়স্তি সাঁঞ্জলিবন্ধান্ কুবস্তি। তরূণাং বৃক্ষাণাং দিব্যানাং দিবি ভবানাং 

দ্বার্থিকাঃ ইতি অচাতাননসন্মতঃ পাঠঃ | 
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হুসতঃ। তনণাং হসতঃ ইতি কর্মণি যী । হসস্তো৷ ইব তে তব চগ্ডি! ভগবতি ! 
চরণৌ ফলানি স্বস্থেভ্যঃ শ্বরণস্থেভ্যঃ অথচ ধনবদ্ভ্যঃ এব ন তু দরিদ্রেত্য ইতি 
বিশেষণবশাৎ প্রতীয়তে । কিসলয়করাগ্রেণ কিসলয়! এব করাঃ তেষাং অগ্রং তেন। 

দদতাং দিশতাং দরিপ্রেভ্যো দীনেভ্যশ্চ ভদ্রাম্ অমন্দাং শিয়ম্ লক্মীম্ অনিশং সর্বদা 
অঙ্ছায় শীঘ্ত্রং দদতৌ। 

অয়মর্থ:-_কয়বৃক্ষাঃ কিসলরকরৈঃ স্ব্থেভ্যঃ এব আশানুমারেণ শনৈঃ শনৈঃ 

ফলং দদতি। তে পাদাঘুজং তু স্বস্থেভ্যে। দরিদ্রেভ্যম্চ শীপ্রং ভদ্রাং শরিয়ং দদাতীতি 
ব্যতিরেকঃ। 

অত্রেখং পদযোজনা- হে চণ্ডি! কিনলয়করাগ্রেণ স্বস্থেভ্যঃ এব ফলানি 

দদন্তাং দিব্যানাং জ্ণাং দরিদ্রেভো। ভদ্রাং শ্রিয়ম্ অনিশমঙ্কায় দদতৌ তে চরণৌ 

নাকন্ত্রীণাং করকমলসঙ্কোচশশিভিঃ নখৈঃ হসত ইব। 
অত্র ব্যতিরেকালক্কারঃ স্ুট এব। ম চস্থস্থেত্য ইত্যন্র শ্লেষাুপ্রাণিত ইত্যন- 

সন্ধেয়ম্ ॥ ৮৯ ॥ 

লক্ষীপল্পব্ৃত-টীব্গল্প স্পা ।- হে চণ্ডিকে, দিব্যতর 
অর্থাৎ কল্পবৃক্ষগণ এই পাত্ররূপ করাগ্র ছারা শবস্থ- (ন্বর্গবাসী, অপার অর্থ, ধনী) 
দিগকেই অভীষ্ট প্রদান করেন, আর আপনার চরণযুগল দরিদ্রদিগকেও সদ- 
সর্বাদ| সমৃদ্ধি দান করেন। এ কারণে স্থররমণীগণের করকমল মুদ্রণে চন্রতুলা 

নখর কিরণে সেই চরণযুগল যেন দিব্যতরুগণের প্রতি উপহাস প্রকাশ করিতে- 

ছেন। তাৎপর্য এই, কাব হান্ত গুত্রবর্ণরূপে.বর্ণিত হয়। ভগবতীর চরণ 

নখরের কাস্তি শুত্র, উহ! করবৃক্ষের প্রতি উপহাসস্থচক হা্কেরই বর্ণ। অর্থাৎ 
সেই চরণ কল্পবৃক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ ॥ ৮৯ ॥ 

অচ্যুত্তানন্দক্কত-ডীক্ষ। ।_নখৈরিতি। হে চণ্ডি! তব চরণ 
দিব্যানাং তন্নণাং নখৈর্ঘষত ইব। নখৈঃ িভূৃতৈঃ ? দেবস্ত্রীক রপন্সুপুটাকরণ- 

চন্দ্র: | তরধণাং কীৃশাম্? ন্বাধিত্যঃ কিশলয়করাগ্রেণ ফলানি দদতাম্। 
চরণৌ কিন্ৃতৌ ? অহ্ছায় ঝাঁটিতি অনিশং সততং দরিক্রেত্যঃ শ্রিরং দদতৌ 
কল্পবৃক্ষাদপ্যভাষ্টদৌ তব চরণাবিতি ভাবঃ ॥ ৮৯ ॥ 

অন্মন্াঙ্গ ।--হে চগ্ডি! সুরলোকস্থিত কর়বৃক্ষসমুদায় কিসলয়রূপ, 
করাগ্র ছারা দেবগণকে অভিলবিত ফল প্রদান করিয়া থাকে ) তোমার এই 
চরণদ্বয়ও দরিভ্র ভক্তদিগকে সর্বদা অসামান্ত সৌভাগাসম্পৎ প্রদান করে। এই 
কারণে সুররমণীগণ তোমার যে নখরপ সুখাংশুর নিকট করকমল সুকুলিত 



৪৫৪ শৃঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থ মালা 

করিয়! কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডারমান থাকেন, সেই নখ দ্বারা তোমার চন্নণযুগল কল্প- 

বৃঙ্ষদি্বকেই যেন উপহাস করিতেছে। ইহার তাৎপরধ্য এই যে, তোমার চরণ- 
যুগল কল্বৃক্ষ হইতেও অত্যধিক পরিমাণে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। 
নুধাংগু-দর্শলে কমল যেমন মুকুলিত হয়, সেইরূপ তোমার নখস্ুধাং দর্শনমাত্র 

নুরললনাদিগের করকমলও পুটিত ও মুকুলিত হইয়। থাকে ॥ ৮৯ ॥ 

কদ! কালে মাতঃ কথয় কলিতালক্তকরসং, 

. পিবেয়ং বিদ্যার্থী তব চরণনির্পেজনজলমূ। 
প্রকৃত্য। মুকানামপি চ কবিতাকারণতয় 
যদা- * ধত্তে বাণী মুখকমলতাম্থুলরচনাম্ ণ ॥ ৯০ ॥ . 

তঙ্গীশ্রন্পক্কুত-টীহ্কা ।-_কদা কালে জন্মপ্রভৃত্যবসানপর্যস্তে ইতি 

শেষঃ ॥ মাতঃ ! জননি! কথয় সম্যগুপদ্দিশ *কলিতালক্তকরসং কলিতঃ 

ধৃতঃ অলক্তকরস; লাক্ষারসঃ উপদিদ্ধো! লাক্ষারসঃ যাবকং বা যেন তৎ, স্ত্রীণাং 

পাদাধরোষ্ঠরঞ্জনার্থম্ অলক্তকদ্রধম্ উপদিহপ্তি সৈরিন্কাণঃ | পিবেয়ং প্রার্থনায়াং 

লিও । বিস্তার্থী বিদ্তাঃ অর্থরত ইতি বিষ্ার্থী। যদ্বা-_অর্থ: পপ্রয়োজনমস্ত অর্থী 
বিস্তাভিঃ অর্থীতি । অত্র রক্ষিত আহ-_অর্থশবান্মত্র্থে ইনিপ্রত্যয় ইতি । অতএব 
*তেনার্থবান্ লোভপরাজ্মুখেন* ইতি কালিদাসেন মতুবেব প্রযুক্তঃ। মাঘে 
পনিতান্তমর্থিনঃ* ইতি ণিনিরেব। “অর্থ সমর্থে! বিদ্বান্* ইত্যাদাবপি গিনিরেব। 
অতএব পূর্বব্যাখ্যৈৰ সমীচীনা । তব ভবত্যাঃ চরণনির্ণেজনজলং চরণয়োঃ 
পাদয়োঃ নির্ণেজনজনং পাস্ভোদকং প্রকৃত্য। শ্বভাবেন মুকানাম্ অপি বিরোধে 

চকারঃ শঙ্কাচ্ছেদে। কবিতাকারণতয়! কবিতায়াঃ হেতুতয়া কদা ধততে বাণীমুখ- 

ফমরাতান্ব,লরসতাং বাণ্যাঃ দরম্বত্যাঃ মুখকমলে বস্তা ল-্রস: তণ্ত তাবন্ত্ত! তাম্। 
অয়্ভাব:--তগবতীপাদারবিন্দনির্ণেজনজলং সালক্তকং কবিতাহেতুঃ কবী- 

শ্বরস্ত বনে স্িতং সরম্বতীতান্থ'লরস ইব প্রত্যক্ষং ভাতি। স্ তু কৰীশ্বরঃ পুস্তাব- 
মাপরদরদ্বতীবাভাতীতি। 

অত্রেখং পদযোজনা-_হে মাতঃ! তব কলিতালক্তকরসং চরণনির্দেজনজলং 
বিষ্লার্মী 'অহং কদ। কলে পিবেয়ং কথয়। তচ্চ প্রকৃত্যা মৃকানাম্ অবেততমক্কানাং 

কজং শোতুম্ দশিক্ষিতানামপি চ কবিতাকারণভয়! বাসীদুখকমলভাবলয়লঙাং 
কষর়। ধতে। রিরের | 

. গখ্রকা।ইতি রপাঠ। * 1 রমতাম্ ইতি ল পাঠ. 
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অন্রেদম্ অগুসন্ধেয়ম্--ভগবৎপা দৈঃ অনেড়সুকে ত্যঃ লঘুচর্চান্তোন্রতয়ং হত্তমত্তক- 
সংঘোগমহিম্! অবাচি। তম্মহিয়। ভগব্তী পাদারবিন্নির্ণেজনজলং তন্মুখে দণ্তবতী । 

তন্নির্ণেজনজলং পুনঃ প্রার্থয়ত্যাচাধ্যঃ | অনেন সামীপ্যমুক্তিকদিতা । তছ্িশেষান্- 

ত্তরক্লোকে বিবরিষ্তানঃ) চরণনির্ণেজনজলমিতি বদত| সমগ্লিমতমেবৌক্তং। কৌল- 

মতে ভূজগাকারেণৈব দেব্যা অবস্থানাৎ চরণনির্ণেজনজলম্তাভাবাৎ সহশ্রকমল এব 
চরণনির্ণেজন্জলমিতি পূর্ববমেব বহুধ! প্রপঞ্চিতম্। অতএব__ 

সুধাধারাসারৈশ্চরণযুগলা স্তধিগলিতৈঃ 

প্রপঞ্চং সিঞ্চস্তী পুনরতিরসায়ায়মহনঃ ॥ * 

ইতীদমর্দং সময়মত প্রতিপাদকম্। 
অবুপ্য স্বাং ভূমিং ভূজগনিভমধুাষ্টবলয়ং 

শ্বমাত্মানং কৃত্বা স্বপিষি কুলকুণ্ডে বিহরিণি ॥ 1 

ইতীদমদ্ধং কৌলমতপ্রতিপাদকমিতি বিবেকঃ। 
অত্রোতপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, চরণনির্ণেজনালক্তকরসন্ত সরস্বতীতান্ব'লরসত্বেনাধ্যব- 

সানাৎ। সময়িনঃ সাক্ষাৎসরশ্বতীন্বরূপত্বেনাধ্যবসানাচ্চ উংপ্রেক্ষাতিশয়োক্ত্যোঃ 

সঙ্করঃ ॥ ৯০ ॥ 

হলক্ষণীপ্বল্পবকত-টীক্াল্র অর্ন্মানুা ।-_মাতঃ! বিার্থী আমি 
জীবনের কোন্ সময়ে আপনার অলক্তকরসমিশ্রিত চরণামৃত পাঁন করিতে সমর্থ 

হইব, বলির দাও। আজন্ম মুক-বধিরেরও কবিত্বসম্পাদন-হেতু বলিয়া এ 
চরপামৃত কোনও সময়ে সরম্বতীবদনকমলে তাম্থলরস সাদৃশ্ত লাভ করিয়া থাকে । 

অর্থাৎ অলক্তকরসমিশ্রিত ভবদীয় চরণামৃতপানে বিস্তার্থী ভক্ত, কোনও সময়ে 

তম্থল-রসব্রঞ্জিত-মুখকমল৷ সাক্ষাৎ সরস্বতীর ন্ঠায় বিদ্ত। ও কবিত্বের আকর হইয়! 
থাকে ॥ ৯০ ॥ 

টীকা ।-কদা কাল ইত্যাদি। হে মাতঃ! 

কদ| কালে কন্মিন্ সময়ে তব চরণনির্ণেজনজগ্াং চরণোদকং বিদবার্থী জ্ঞানীর্খী অহং 

পিবেয়ং তৎ কথয় ব্রহি। কিডভূতম্? কলিতঃ ব্যক্তীভূতঃ অলক্তকরসঃ যত্র। ষৎ 

পাদোদকং বাণী কর্্রী কবিতাকারণতয়। স্বভাবমৃকানাং ন তু কারণাস্তরমূকানাং 
মুখকমলতান্ব'লরচনাম্ আধত্তে আদধাতি। হযৎ পীত্ব! স্বভাবমূকোহপি মহাকবি- 
ভবতীতি ভাবঃ| যদাদতে বাণী মুখকমলতাম্ব'লরসতামিতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র 

তান্বলরসব্যাজেন স্বয়ং বাণী গৃহাতীত্যর্থ; ॥ ৯০ ॥ 

* ১০মঃ ম্লোক। 1 ৮৮ লমুপু 
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অস্মুন্বীচ্গ ।--মাতঃ! কবে আমি জ্ঞানার্থ হইয়। অলক্তকরসমিশ্রিত 
তোমার চরণো'দক পান করিব; তাহা বল। এই চরণোদক পান করিলে মক 
ব্যক্তিও অপুর্ব্ব কাব্যরচনা করিতে সমর্থ হয়, এই নিমিত্ত স্বয়ং বাগ্দেবী নিজ মুখ- 

কমলস্থিত তাম্বলচ্ছলে এ চরণোদক গ্রহণ করিয়! থাকেন ॥ ৯*। 

পদন্যাসক্রীড়াপরিচয়মিবালর, % মনস- 

শ্চরন্তত্তে খেহলং ৭" ভবনকলহুংস ন জহুতি। 
স্ববিক্ষেপে গন শিক্ষাং স্থভগমণিমগ্জীররণিত- 

চ্ছলাদাচক্ষাণং চরণকমলং চারুচরিতম্ পা ॥ ৯১ ॥$ 

হলঙ্গীপ্বল্পর্রুত-টীক্ক। |-_পদন্তাসক্রীড়াপরিচয়ং পদয়োন্/1দঃ পদন্তাসঃ 

তন্মিন্ ক্রীড়া! বিনোদঃ তন্ত পরিচয়মিব অভ্যানমিব। ইবশবঃ সম্তাবনাবচন: 

নূনমিত্যর্থ। আরব্,মনসঃ সংপাদরিতুকামাঃ স্থলন্তঃ ্থলদুগতয়ঃ তে তব থেলং 

খেলনং বিলাসং সথশ'রং ভবনকলহংসাঃ ভবনে পরিপোধিতাঃ কলহংসাঃ হংসবিশেষাঃ 

নজহুতি ন পরিত্যজস্তি ত্বদনুদরণং ন কদাচিদপি ত্যজন্তীত্যর্থঃ | অতঃ কারণাৎ 

তেষাং কলহংসানাং শিক্ষাং খেলনশিক্ষাং স্ুভগমণিমঞ্জীরর ণিতচ্ছলাৎ মণিমঞজীরে। 

মণিপ্রধাননূপুরঃ দস চাসৌ স্ুভগঃ রম্যতরঃ, যদ্বা__স্থভগৈঃ মণিভিঃ পদ্মরাগাদিভিঃ 
যুক্তঃ মঞ্জীরঃ তন্ত মঞ্রীরন্ত দৃণিতানাং শিঞ্জিতানাম্ ছলাৎ ব্যাজাৎ আচক্ষাণম্ 
উপদ্দিশৎ চরণকমলং পাদান্ুজং চারুচরিতে ! শোভনগমনে ! 

অভ্রেখং পদযৌজন।-_হে চারুচরিতে ! পদন্তাসক্রীড়াপরিচয়ম্ আরক্কুমনসঃ 

ভৰনকলহংসাঃ ম্খলভ্তঃ তে খেলং ন জহতি 7 অতঃ চরণকমলং ক্থভগমণিমঞ্রীর- 

রণিতচ্ছলাৎ তেষাং শিক্ষাং আচক্ষাণমিব। 
অন্রোপ্রেক্ষালঙ্কারঃ,_মঞ্জীররণিতানাং শিক্ষাবচনাত্মতয়৷ সম্ভীবনাৎ। পুব্বার্ধে 

অতিশয়োক্তিঃ, ভবনকলহংসানাং স্বাভাবিকে পোষকজনানুমরণে পদন্তাসক্রীড়া- 

পরিচয়ার্থজন্ অধ্যবসানাৎ অসংবন্ধে মৃংবন্ধনিবন্ধনাতিশয়োক্তিং। উভয়োরঙ্গাঙ্গি- 
ভাবেন সঙ্করঃ ॥ ৯১ ॥ 

তঙ্গদীশ্বল্পক্ুত-টীহ্াল্প আন্্মীন্যুবীগ ।__হে চারুগমনে, আপনার 
গৃহপালিত কলহুংসগণ, আপনার চরণবিস্তাসভঙ্গীশিক্ষার আশায় স্থলিতগমনে 
অন্থদরণ করিতে বিরত হুইতেছে লা, আপনার চরণকমলও উংকষ্ট মণিনৃপুরন 
রণ€কারচ্ছলে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদানেও তৎপর ॥ ৯১ ॥ 
7 + মিকারনধ। ইতি ল পাঠঃ). 4 'অতত্তেষাং; ইতি ল পাঠঃ 

1 "্থলত্তপ্তে খেলং ইতি ল পা | থু “চরিতে? ইতি লপাঠ। ৪ ৯২লমুগু। 
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“টীকা ।--পদন্তাসেত্যাদি। ভবনকলহংস বাজ- 
হংসা থে আকাশে অলম্ অত্যর্থং চরস্তোংপি তব চরণকমলং ন জহতি ন ত্যজন্তি। 

কিস্ৃতাঃ? পাদবিন্তাসরূপক্রীড়ায়াং পরিচরং আলন্ধমনস ইব পাদবিভ্তাসক্রীড়াং 
জ্ঞাতুকাম! ইব। চব্রণকমলং কিম্ভৃতম্ ? স্ববিক্ষেপে আত্মনে! গমনে হুষুমপিনৃপুর- 
শবচ্ছলাৎ শিক্ষামাচক্ষাণং নানাবিধগমনচাতুরীমুপদিশৎ। রাজহংসা নিঙ্নতং তব 
পাদানুযায়িনোহপি ঈদৃক্ লীলাং ন জানস্তীতি ভাবঃ ॥ ৯১ ॥ 

অন্য্বাগ ।-_মাতঃ ! গৃহস্থিত কলহংসগণ ( রাজহংসগণ ) আকাশমার্গে 
বিচরণ করিতে সমর্থ হুইয়াও পাদবিন্তাস-নৈপুণ্য শিক্ষা করিবার নিষ্জিিই বোধ 

হয়, তোমার চরণ-সন্লিধান পরিত্যাগ করিতেছে না । শিক্ষাদান-কৌশলসম্প্ন 
ত্বদুয় চরণকমলও যেন সুমনোহর মণিময় নুপুরের শব্দচ্ছলে তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে 
পদে পদে পদবিষ্তাসের লালিত্যবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছে ॥ ৯১ ॥ 

অরাল! কেশেু প্রকৃতিসরলা মন্দহসিতে, 

শিরীষাভা৷ গাত্রে *%* দৃশদিব কঠোর! ণ* কৃচতটে। 
ভূশং তন্বী মধ্যে পৃথুরপি বরারোহবিষয়ে, ধঃ 

জগভ্রাতুং শস্তোর্জয়তি করুণ! কাচিদরুণ! ॥ ৯২ ॥ ণা 
হলঙ্গদী হবল্লর্তুত-টীক্ক্া1।-_অরালা বক্র কেশেযু নান্তত্রেত্যর্থ 

প্রকৃতিসরলা প্রক্কত্য স্বভাবেন সরল! খজী মন্দহসিতে নন্দস্মিতে শিরীষাঁভ! শিরীষ- 
কুস্ুমাভা অতিষৃদ্ধীত্যর্থঃ | চিত্তে অন্তঃকরণে দৃষহুপলশোভা! দৃষঘদি যঃ উপলঃ 

পেষণিক। দৃষহ্ূপল ইতি পূর্বমেবোক্তং তস্তেব শৌভ৷ যস্তাঃ সা কুচতটে স্তনতটে 
ভূশম্ অত্যর্থ, তন্বী কৃশ! মধ্যে বলগ্নে পৃথুঃ স্থুলা! উরসিজবারোহৃবিষয়ে স্তনবিষয়ে 
নিতন্ববিষয়ে চ। বিষয়শবঃ স্থলবাচী। জগৎ প্রপঞ্চ, ভ্রাতুং রক্ষিতুং শস্তোঃ 

সদাশিবন্ত জয়তি অহমেবেতি স্ফুরতীত্যর্থঃ। করণ! কৃপাত্মিক। কাচিৎ অনিবাঁচা। 
অরুণা । অরুণাখ্যা শক্তিঃ | যদ্বা_অকুণ্ুবর্ণ কাচিৎ করুণা কৃপা »্করুণারাম্ 

আকরুণারোপাৎ মূর্ত। করুণেব ভাতীতি বাক্যার্থ। অরুণাখ্য শক্তিরর্ঘাদবগত! । 
অত্রেখং পদযোজনাস-শস্তোঃ কাচিৎ কেশেধু অরাল মন্গহসিতে প্রর্কৃতিসরলা 

চিত্তে পিরীবাভ। কুচতটে দৃষহুপলশোভা। মধ্যে ভূশং তন্বী উরসিজারোহবিষয়ে পৃথুঃ 
অরুণ করুণ! জগৎ ভ্রাতৃং জয়তি। ্ 

অত্র কামেশ্বধযাঃ অরুণাকরুণাশব্ধাভ্যাং নিগীর্য্যাধ্যবসানাৎ অতিশগোক্তিঃ ॥৯২॥ 
ক £চিন্ছো ইতি ল পাঠই। $ 'পৃরুরুরসিজারোহবিবরে, ইতি ল পাঠঃ। 
1 'দৃশছপলশোভা। ইতি ল পাঠ: । থু ৯৩ লমুপু। 
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হলঙ্গমীর্থল্রর্কুত-টাক্ষাল্প সন্প্পান্মবাজ ।_-কুঙলে বক্রতা, গু 

হান্তে স্বাভাবিক সরলতা, মনে অতীব কোমলতা, স্তনমগ্ডলে পেষণী শিলাতুল্য 

সৌন্দর্য্য (কঠিনতা। ), কটিতটে অতি ক্ষীণতা এবং স্তন ও নিতম্বে স্ুলতা-_ধাহার 

আছে, মদাশিবের অনির্বচনীয় করুণ্যরূপ সেই অরুণা, জগত্রয় রক্ষার জন্ত 

আত্মস্বরূপে স্ফুরিত হইতেছেন ॥ ৯২ ॥ 

অচ্যুতানন্দ্ক্ুত-টীক্ক1।- শ্রীমত্যাঃ ৌন্মুক্ত! রাগন্তানির্ব- 
চনীরত্বমাহ অরাল! ইতি। শম্ভোঃ শিবস্ত কাঁচিৎ অনির্বচনীয়! করুণ কৃপারূপ! 

অরুণবর্ণ। - মুত্তিজ্ঞগন্রাতুং জগতাং ভ্রাণায় জয়তি। বিশেষণানা: বিরোধাভাসতয়া 

অনির্বচনীয়ত্বমাহ। কিন্তৃতা? কেশেষু অরাল! কুটিল! । মন্মহসিতে সহজনরল! | 

গাত্রে শিরীষাভা মুদ্বী। কুচতটে শিলেব কঠোরা। মধ্যে অতিশয়ক্ষীণা। 

বরারোহবিষয়ে পৃথুতরা। “দারেঘাপ গৃহাঃ শ্রোণ্যামপ্যারোহো বরস্ত্রিয়া” 

ইত্যমরঃ | অত্র কুটিল-সরলযোরমুদু-কঠোরয়্োঃ পুখুক্ষীণয়োরেক-র প্রতিপাদনাং 

বিরোধাভাপালঙ্কারঃ ৷ সর্ধত্র অবয়বভেদেনীবিরোধঃ | আত্র বাগভবকুটং কাম- 

রাজমুদ্ধতা অরুণবর্ণাং ধ্যায়েদিতি সাম্প্রদার়িকীঃ ॥ ৯২ ॥ 

অন্ন ।_জননি ! তুমি কেশকলাপে কুটিলা, অথচ মৃদ্হান্ত-বিষয়ে 

সহজসরলা1 | তুমি শরীরাবচ্ছেদে শিরীষকুসুমের স্তায় কোমল অথচ কুচতটভাগে 

শিলার ন্তায় কঠিপা। তুমি মধ্যদেশে ক্সীণতর! অথচ সুললিত জঘনে পৃথুতরা। 
এই জগতের রক্ষার নিমিত্ত শঙ্করের সাক্ষাৎ করুণারূপিণী অরুণবর্ণ। অনির্বচনীয়া 

ত্বদীয়। মৃত্তি বিরাজমান হইতেছে ॥ ৯২॥ 

জাৎুগম্্য ।--সাম্প্রদাযিকগণ বলেন, প্রথমতঃ বাগ ভবকুট ও কামরাজকুট 
উদ্ধত করিয়৷ অরুণবর্ণ। ধ্যান করিবে ॥ ৯২ ॥ 

পুরারাতেরশুঃপুরমসি ততস্ত্চ্চরণয়োঃ, 

সপধ্যামর্ধযাদা তরলকরণানামস্থলভা | 
তথা হতে নীতাঃ শতমখমুখাঃ সিদ্ধিমতুলাং 

তব দ্বারোপান্তস্থিতিভিরণিমাগ্ভাভিরমরাঃ ॥ ৯৩ ॥ *% 

তলঙ্গীতবলরুত-টী। ।- পুরারাতেঃ পুরাস্তকস্ত অস্তঃপুরম্ অবরোধ; 

পট্টমহ্িষীতি যাবং। অসি ভবসি ততঃ তন্মাৎ কারণাৎ ত্বচ্চরণয়োঃ তব পাদয়োঃ 
[১১১১১১১১১১১ ০ ০ 

নী টি 

* ৯৫ ল। মু; পু। 

পর, 
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সপরধ্যামধ্যাদ! পৃজাপ্রকারঃ তরলকরণানাং চঞ্চলচিত্তানাম্ অসুলভ! ছুলভ। অন্তঃপুর- 

প্রবেশঃ চঞ্চলচিত্তানাং নাস্তীতি প্রসিদ্ধম। অতো৷ নিশ্চলচিত্তৈত্ক সৌবিদল্লৈঃ 

প্রবেষ্টবামিতি নীতিবাক্যামৃতে । নির্খলচিতৈরেৰ সুধাস্তোধিমধ্যস্থিতায়াঃ 

পাদান্থজসেব! সময়িভিরেব জ্ঞায়তে নাগ্ৈরিত্যর্থঃ। তথ হি প্রসিদ্ধ । এতে নীতাঃ 

শতমখমুখাঃ ইন্্রমুখ্যাঃ স্থুরগণাঃ সিদ্ধিং সংসিদ্ধিম্ অতুলাম্ অদদৃশীং তব ভবত্যাঃ 

দ্বারোপান্তস্থিতিভিঃ দ্বারসমীপে স্থিতয়ো৷ ঘাসাং তাভিঃ অধিমাস্তাভিঃ অণিম- 

প্রমুখাভিঃ সিদ্ধিভিঃ সহ অমরাঃ নিজরাঃ। 

অত্রেখং পদযোজন।__-হে ভগবতি ! পুরারাতেরন্তঃপুরমসি । তঙ্জ্বচ্চরণয়োঃ 

সপধ্যামর্য্যাদা তরলকরণানামন্লভ। | তথা হি--এতে শতমখমুখাঃ অমর|ঃ তব 

্টরোপান্তস্থিতিভি অণিমাগ্যাভিঃ সহ অতুলাং সিদ্ধিং নীতাঃ। তথ| তব দ্বারে! 

পাস্তমেব অণিমাদিসিদ্ধয়ঃ সেবস্তে এবমিন্ত্রাদয়োইপি । হইয়াংস্ত বিশেষঃ অণিমান্তষ্ট- 

সি্বীনাং দ্বা্পালকত্বেন সর্রদ| তত্র বাসঃ স্বভাবসিদ্ধঃ। ইন্ত্রাদীনাং তু তরল- 

করণত্বাৎ অন্তঃপুরপ্রবেশানরহ্ত্বাৎ দৌবারিকানুমত্য। দ্বারদেশেহপ্যবস্থানং সিদ্ধিশবার্থ 

ইতি তাৎপর্য্যম্॥ ৯৩ ॥ 

লক্ষ্মীর্বল্পব্কত-টীব্াল্ল কন্্মানযুীল্ 1-হে ভগবতি ! আপনি 
ত্রিপুরারির পট্টমহিষী, আপনার চরণপুজার মধ্যাদালাভ, চপলেন্জরিয় বাক্তিগণের 
ছুলত। তবে ইন্দ্রাদি দেবগণ দিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহা আপনার দ্বারোপাস্ত- 
স্থিত (মুন্তিমতী ) অণিমাদিসিদ্ধির সহিত ঘটিয়াছে। অর্থাৎ আপনার চরণপুজার 
ফল নহে, দ্বারসেবার ফল। চরণপুজার ফল মুক্তি 1 ৯৩ ॥ 

অচ্যুতানন্দ্কৃত-টীল্ক। ।-_্রীত্যাঃ পুজায়াঃ পূর্ব গীঠদেবতা- 
দীলাং পূজায়! আবগ্তকত্বমাহ পুরা ইতি। পুরারাতেঃ শিবস্ত অন্তঃপুরমসি ত্রিপুর- 

জয়িনে! মহ্ষী ভবসিঃ ততঃ কারণাৎ ত্বচ্চরণয়োঃ সপর্য্যামর্য্যাদ। পুজাপরিপাটা 
তরলকরণানাং চঞ্চলেন্দিয়াণাম্ অন্ুলভা ছুর্লভা। তৎ কথমিক্জরীদয়ঃ সিদধা ইত্যাহ। 

এতে শতমথমুখা ইন্্রান্। দেবাঃ তব দ্বারো পীস্তে স্থিতি্ধাসাং তাতিরণিমাস্থাতিরতুলাং 
সিদ্ধিং নীতাঃ। যদ্ঝ! পুরারাতের্কিনদুরূপত্ত অস্তঃপুরং ত্রিরেখাসি চক্রমধাস্থাসি। 
তব চরণম্ ইন্জ্াদীদামপ্যগোচরম্। অতএব অঙ্গাবরণদেবতাঃ পৃজয়েদিতি ভাবঃ। 
তৰ পৃজ1 চঞ্চলেন্দ্রিয়াণাং অন্ুলভ। দুল ভা, কিন্তু স্থিরেন্দিয়াণাং চক্রভেদনসমর্থানাং 

শুকাদীলাং সুলভ! ইতি ধবনিঃ 1 ৯৩॥ - 

অবন্নুব্বাক্গ ।--জননি ! তুমি ত্রিপুরারি মহেশ্বরের মহিষী) এই নিমিত্ত 
চঞ্চলেক্্িয় জনগণের পক্ষে তৌমার যথারীতি পৃজাপরিপাটী অতীব হূর্লত। 
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ইন্জ্রাদি দেবগণ যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সে বিষয়ে তোমার দ্বারসমীপস্থিত 
অণিমাদির উপাদন৷ দ্বারাই তাহারা কৃতকাধ্য হইতে পারিয়াছেন ॥ ৯৩॥ 

অল্প অন্যুা্গ ।__জননি ! তুমি শ্রীচক্তের অন্তর্গত বিন্দুরূপ শিবের 
অন্তঃপুর অর্থাৎ ত্রিকোণাত্মবক রেখ! ইতাদি। যাহাদের ইন্দিয়চাঞ্চল্য দূর হয় নাই, 
তাহার! তোমার পুজা কর! দূরে থাকৃক, তোমার স্বরূপপরিজ্ঞানেই সমর্থ হয় না। 
মুলাধার প্রভৃতিতে অন্যান্ত স্থুলমূত্তির ধ্যান করত প্রত্যাহারবলে চিত্বস্থৈধ্য ও 
একাগ্রতা হইলে সহস্রারে বিন্দুরূপী শিবে অধিষ্টিত ত্বদীয় সু্ষমৃণ্তি প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে। ফলতঃ ষট্চক্রে বরহ্ধ। বিধু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও পরশিব এই যে স্থুলরূপী 
ছয় শিব আছেন, তাহার৷ যে যে ত্রিকোণমগ্লের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই 

সেই ত্রিকোণমগ্ডলও তোম। হুইতে স্বতন্ত্র নহে । জননি ! তুমিপত্রিপুরবিজয়ী মঢহ- 

বরের অস্তঃপুর, এজস্ চঞ্চলেন্দরিয় ব্যক্তি তোমার পুঁজ! করিতে পারে না। ইহার 

তাৎপধ্য এই বে, ত্রিপুরবিজয়ী ন৷ হইলে তাহার পুজার অধিকারী হওয়া সুছ্ুলভ। 

যে পর্য্যস্ত ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য থাকে, সে পর্য্যন্ত পুরত্রয় ভেদ করিতে পারা যায় না) মণি- 

পুরে ব্রহ্মগ্রথ্থি, অনাহতচক্রে বিধুগ্রস্থি এবং আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রন্থি। যোগবলে এই 
গ্রন্থিত্রয় অর্থাৎ পুরত্রয় ভেদপূর্ব্বক ত্রিপুর্রবিজয়ী হুইয়। সহস্রারে ত্রিপুরাদেবীর নিকট 

গমন করিতে পারিলে তাহার পূজার অধিকারী হইতে পারে ॥ ৯৩ ॥ 

গতান্তে মঞ্চত্বং দ্রুহিণহরিকুদ্রেশ্বরস্থরাঁঃ *% 
শিবঃ স্বচ্ছচ্ছায়াঘটিতকপটগ্রচ্ছদপটঃ | 
ত্ব্দীয়।নাং ভাসাং প্রতিফলনলাভা রুণতয়া, ৭, 

শরীরী শুঙ্গারো রস ইব দৃশাং দোগ্ধি কুতৃকমূ ॥ ৯৪ ॥ 
তলক্ষমীবল্পব্রুত-ীন্ক।।-_এবং পটমকুটাদিপাদান্তং বর্ণযিত্ব। পুনঃ 

শ্বরূপং প্রন্তৌতি_ 
গতাঃ প্রাপ্তাঃ তে তব মঞ্চত্বং খটারূপং ক্রহিণহরিরুদ্রেশ্বরভূতঃ ভ্রেহিণে। ব্রহ্ম! 

হরিধিষুঃঃ রুদ্রঃ ঈশ্বরঃ এতে অধিকা রিপুরুষাঃ মহেশ্বরতত্বাস্তর্গতাঃ তে চ তে ভূতশ্চ' 

কিবস্তোয়ং শব; বছবচনাস্তঃ | ভূতে৷ ভূতকাঃ বিশেষণসমাসঃ । তেষাং কাম- 

নপাণাম্ অত্যন্তসন্নিকৃষ্ট-সেবার্থং মঞ্চন্ত পাদচতুষ্টন্রূপতা যুজ্যত এব । শিবঃ শিব- 

শবে! ব্যাখ্যাতঃ | শিবতত্মম্ অধিকারিপুরুষ এব। যদ্ব! সদাশিবতত্বম্। ম্চ্ছচ্ছায়া- 
টিতকপট তকপটপ্রচ্ছদপটঃ স্বচ্ছ! চাঁসৌ ছায়া সৈব ঘটিতঃ কপটপ্রচ্ছদপটঃ শুত্রকাস্তিরেব 

[শক ইতিল পাঠঃ 1 'রাগাক্ষপতয়া" ইতি ল পাঠ । 
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বন্্াতবনাইবস্থিতেত্যর্থঃ | ত্বদীয়ানাং ভবংসম্বদ্ষিনীনাং ভানাং কাস্তীনাং প্রতিফলন- 

রলাগারুণতয়! প্রতিফলনেন যে৷ রাগঃ রক্তিম! সংক্রান্তঃ তেনারুণে! রক্তবর্ণঃ তস্ত 

ভাবস্তয়। শরীরী মূর্তঃ শৃঙ্গারঃ শূঙ্গারাখ্য। রস ইব। শৃঙ্গাররসঃ রক্কবর্ণ ইতি মহা- 

কবিপ্রসিদ্ধিং। ইবশ্নবঃ সন্তাবনায়াম। দুশাং তবদবীক্ষণানাং দোগ্ধি ছুদ্ধে প্রস্থতে 

করোতীতি যাবৎ কুতুকম্ আনন্দম্। 

অন্রেথং পদযোজনা-_হে ভগবণতি । তে মঞ্চত্বং জ্রহিণহরিকুদ্রেশ্বরভৃতঃ গতাঃ 

শিবঃ স্বচ্ছচ্ছায়াঘট তকপটপ্রচ্ছদপটঃ সন্ ত্বদীয়ানাং ভাগাং প্রতিফলনরাগারুণতয়া 

শরীরী শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং কৃতুকং দোগ্ছি। 

অ্রেদম্ অনুমন্ধেয়ম্-_ আধারস্থাধিষ্ঠাননণিপূরানাহতবিশু্ধ্যাজ্ঞাচক্রাত্বকং যট্- 

চক্ুদদনং পৃথিব্য গ্নেজলবা যুগগ লমনস্তস্থাধিষ্ঠানম্ একাদশেক্জরিয়াধিষ্ঠানং চ। এবম্ 

আজ্ঞাচক্রান্তে একবিংশতি তত্বান্তধিষ্টিতানি তদাত্মনাইবস্থিতানি। তত উপরি মীয়া- 

শুদ্ধবিগ্ামতেশ্বরসদাশিবা আ্বক্ত ত্চতুষ্টযং ব্হ্ধগ্রন্থানন্তরভাবিচতুদ্বীরাত্মকভূপুরত্রিতয়া- 
আ্কশ্রীচক্রদ্বারচতুষ্টরে স্থিতম্। প্রাগাদিদ্বারদেশেষু মায়াদীনি চত্বারি তত্বানি। 
তান্তেব মঞ্চ চতুষ্পাদানি। শুদ্ধবিদ্ভায়: স্দাশিবতত্বাভিনিবেশাৎ তচ্ছায়াপত্তিঃ। 

সহ্শ্রকমলান্তগতশিবঃ স্দাশিবাজ্মা ৷ অন্ুরাগবশ!ৎ শুদ্ধবিদ্যায়াঃ সংবলনাৎ তাদাত্মাং 

প্রতীরতে। সহঅকমলাস্তঃস্থিতন্ত চতুদ্ঘরাত্মকম্ত কণিকারূপন্ত শ্রীচক্রস্ত মধ্যব্তি- 
চতুরআত্মক বৈন্দবাপরপধ্যায়সরঘাশব্বাচ্যস্থুধাসিন্ধৌ শিবশক্ত্যোমেলনমিতি। অব- 
শিষ্টং সর্বং “মুধাসিন্বোমধ্যে” * ইতিল্লোকব্যাখানাবসরে কথিতম্। 

অত্র তদ্গুণালক্কারান্প্রাণিত উৎপ্রেক্ষালঙ্কারঃ, শিবন্যাতিধবলম্ত কামেশ্বরী- 

তন্থৃকাপ্তযা তাদ্গুণ্যাৎ শরীরী শুঙ্গারো৷ রস ইবেত্যুৎপ্রেক্ষণাদ্দিতি ॥ ৯৪ ॥ 
লক্ষঘীন্বলক্কত-টীক্ান্প ন্পানুলাচ ।-( নিলিখিত “অনুধাদ, 

হইতে স্থল অর্থ গ্রহণ করিয়! রহস্তার্থ বুঝিতে হইবে ।) রহস্তার্থ যথা,-_সহম্রদল 
কমলের অব্যবহিত নিয়ে আজ্ঞাচক্রের উর্ধাভাগে, শ্রীচক্রদ্বার চতুষ্টয়ে মায়া, শ্ুদ্ধ-বিদ্যা, 

মহেশ্বর ও সদাশিব এই তত্তচতুষট় পথ্যস্থপাদরূপে অবস্থিত, সইশ্রদলকমলশ্থ 
শিব--পর্য্যস্ক শব্যার আন্তরণবস্ত্র। তাহাতে শিবশক্তির মেলন হইয়া থাকে । 

চম গ্লোেকে এতৎসন্নন্ধে বিশেষ বিবৃতি আছে ॥ ৯৪ ॥ 

অচ্যুতানস্দক্ুত-টীক। ।-্রমত্যাঃ পীঠমাহ গতা ইতি। ব্র্- 
বিষুরুত্রেশ্বরদেবাঃ তে তব মঞ্চত্বং গতাঃ। তৎ কুতঃ সদাশিব ইত্যাহ--শিবঃ 
সদাশিবঃ স্মচ্ছচ্ছায়াঘটিতক পট প্রচ্ছদপট ; সন্ নির্লকাস্তিযুক্ছন্ম-প্রচ্ছদপটঃ সন্ 

স্পা ০ পম পাপা এসকে 

* ৮মঃ শ্লোক:। 



৪৬২ শঙ্করা চাষ্য-্রন্থমাঁলা 

বিগ্র্থবান্ শৃঙ্গারে। রস ইব দৃশাঃ চক্ষুষাং কুতুকং দোগ্ধি প্রপুরয়তি ৷ শুঙ্গাররসম্য 

রজোগুপপ্রধানত্বাং অরুণত্বম্। সদাশিবঃ শুর্ুম্তৎ কথং সারপ্যমিত্যাহ,-ত্বদীয়ানাং 
ভানাং প্রতিবিষ্বলাভেন অরুণতয়া | এতেন সদাশিবন্তাপি ন শৃঙ্গারকর্তৃত্ং পরম: 

শিবকান্তামীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৯৪ ॥ 

অন্মন্বাগ ।-মাতঃ ! বঙ্গা, বিষ্ণু, রুদ্র ও উর এই দেব-চত্ষ্টয় 

তোমার সিংহাসনের পাদন্ব্ূপ হইরা অবস্থিত রহিয়াছেন। অনন্তর 

সিংহাসনোপরি পরশিব শয়ান থাকাতে অনুমিত হইতেছে যে, তাহার শ্ুদ্ধক্ষটিক- 

সদৃশ নির্মন কাস্তি দ্বারা হুবিমল প্রচ্ছদপট ( আস্তরণবঙ্স) প্রস্তত হইয়াছে। 
পরশিবের উপরিভাগে ত্বদীয় শরীরকান্তি প্রতিবিদ্বিত হওয়াতে উহ! অরুণর্র্ণ 

হইয়াছে; সুতরাং তদদর্শনে সাক্ষাৎ শরঙ্জাররস বলিয়। দর্শকদিগেব মনে কৌতু্ছল 
জন্মিতেছে ॥ ৯৪ ॥ 

কলঙ্কঃ কস্ত,রী রজনিকরবিন্বং জলময়ং, 
কলাভিঃ কর্রৈর্বরকতকরণু নিবিড়িতম্। 
অতস্ত্রন্ভোগেন প্রতিদিনমিদং রিক্তকুহরং, 

বিধিভূয়ে। ভূয়ো নিবিড়যুতি নূনং তব কৃতে ॥ ৯৫ ॥ 

লক্গ্ছীপ্ধল্রক্রুত-টীকা (কলঙ্ক লাঞ্ছনং কন্ত,রী মুগনাভিঃ রজনিকর- 

বিশ্ব চন্্রবিষ্বং জলময়ম্। স্বার্থে ময়টু। পন্নীরমিত্যর্থ: । কলাভিঃ কলাত্মকৈঃ 
কপ্ূূরৈঃ সহ মরকতকরগুং মরকতমণিনা রচিতম্। মরকতশবো। বর্ণবাত্যয়েন 

মকরশব্বাহুংপন্নঃ মকরাৎ মকরতঃ | মকরবজ্ঞাজ্জাতং মরকতমিতি ভোজরাজঃ। 

করগং নিবিড়িতম্ অন্তঃস্ফুরিতম্। অতঃ ত্বপস্তোগেন তব দেব্যাঃ উপতোগেনান্গু- 

ভবেন কস্তূরীপন্নীরকপ্ূরাণাম্ অন্ুভবেন ্রতিদিনং দিনে দিনে ইদং পরিপৃশ্মান- 
মিন্দুমগ্ডলং রিক্তকুহুরং শৃল্াত্ত"ং বিধিঃ ব্রহ্গ। ভূয়োভূঘঃ 'প্রতিদিনং নিবিড়ম্তি 

পুরয়তি নূনং তব কৃতে তুভ্যমিত্যর্থঃ। 

অর্থে কৃতে চ তাদর্থ্যে নিপাতদয়মীরিতম্। 

ইতি কতেশব্স্তাদর্ধ্যে নিপাতিতঃ | তণ্ভোগে ষষ্টেব। 

অন্রেখং পদযোজনা-__হে ভগবতি ! কলঙ্ক: কম্ত,রী রজনিকরবিস্বং জলময়ং 

কলাভি: কপ্পূরৈঃ নিবিডিত' মরকতকরগুম্। অতঃ ইদং প্রতিদিনং দ্বসতোগেন 

রিজকুহরং বিধি; ভূয়োভূয্ঃ তব কৃতে নিবিড়্নতি নূনম্ । 

অক্লাতিশয়োক্তিরলঙ্কারঃ, মরকতকরওগুত্বেন চন্দ্রমগ্ুলস্তাধ্যবসানাৎ ৷ যধা-. 



শঙ্টরাচাষ্য-গ্রন্থমাল। ৪৬৩ 

অপহ্ৃবালঙ্কারঃ, অয়ং কলস্কো ন ভবতি, অপি তু কম্ত,রী; ইদং রজনিকরবিদ্ধং ন 

ভবতি কিন্তু বহিঃ প্রতিফলিত্মন্তর্গতং পন্নীরং ; ইমা; কলাঃ ন ভবস্তি অপি তু 

কপূররজঃ ; ইদমিন্দুমণ্ডলম্ অন্তঃস্থিতপ্রবাপ্রতিফলনবশাৎ গীতবর্ণং প্রতীয়তে 

বস্ততস্ত শ্বেতবর্ণমেবেতাদ্বস্থাপহৃবমালারাঃ প্রতীতেঃ । উতপ্রেক্ষালঙ্কারশ্চ ; 

প্রতিপদাদিদিনেষু বৃদ্ধিক্ষরবতঃ চন্দ্রমলঃ কস্ত,বাদিদ্রবাব্যর়প্রচয়ীভা।ম্ ঈষদ্রিক্ত্ব- 

সংপূর্ণত্বয়োঃ সম্ভাবনাৎ। অতঃ অনয়োরনুস্থষ্টি: অঙ্গাঙ্গিভাবেন পৃথকৃস্থিত্যা অব- 
স্থানাৎ ॥ ৯৫॥ * 

লঙ্ষ্মীর্বন্রক্রুত-টীক্াল্র 'র্্দানুববাচ ।-দৃগ্টমান তন্দরমগ্লে 
কলঙ্ক__বাস্তব নহে, উহ! কন্তুরী (মৃগনাভি ), চন্দ্র পনীরঃ কলাসমূহ কপুর$_ 
মরক তপাত্রে সজ্জিত হ্গয়াতে চন্দ্রনগুলরূপে পরিদৃষ্ট “হইয়া থাকে। হে 

ভগবতি।ঃ আপনি এ সকল বস্ত ভোগ করেন বলিয়। প্রতিদিন ( কৃক্ষপক্ষে ) তাহার 

ক্ষ হয় বিধাত| তাহা৷ আবারু ( শুর্ুপক্ষে) আপনারই জন্ত পূর্ণ করেন । (এতদ্মধ্যে 

চন্ত্রকলাবিদ্যাসাধনার সঙ্কেত আছে ) ॥ ৯৫ ॥ 

অসচ্যযত্তান্নন্দৃক্কুত-টীন্ক। ।--শ্রীমতা; পুজানাং পাত্রার্দি কং নিরূপয়তি 

কলন্ধ হতি। জলবজ্জলং চন্দ্ররশ্মিঃ পীযূষমিতি বাবৎ। জলময়ং পীষুপূর্ণং 

র্নিকরবিশ্বং চক্রমগ্ুলং কলাতিঃ কপুঁবৈনিবিড়িতং চন্ত্রকণারূপকপূর্রৈঃ পূরিতং 

মরক তকরগুং প্রতিদিনম্ ইতাম্মীভিলর্ষাত ইত্যহাম। শরচ্ন্ত্রন্ত শুক্ুবর্ণতয়া 

মরকতমণেঃ কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ উতপ্রেক্ষ্যতে | কলঙ্ক: বস্তূরী যত্র। তথা চ সৌগম্থার্থং 

পৃজাপাত্রাণি কম্ত,ধ্যাদিভিঃ সতক্রিয়তে । অতঃ কারণাৎ ত্বপ্তোগেন আত্মভোগার্থং 

শ্রীমতা। নিরূপিতং রিক্তকুহরং শৃন্গর্ভম্ ইদং মরকতকরগ্ডং নূনং নিশ্চিতং তব 

রুতে বুক্মদর্থং বিধিতৃ য়ে! ভূয়ঃ পূরয়তি । তথা! চোদ্ধায়ায়ে,-_“বন্গরন্ধদধোভাগে 

যচ্চান্ত্রং পাত্রমুত্তমম্। কলাসারেণ সম্পূজা তপয়েত্তেন খেচরীমিতি” ॥ ৯৫ ॥ 

অসন্যুস্াহ্দ ।__বিশ্বজননি ! আমার বোধ হয়, বিধাতা তোমার পুজার 

জন্য চন্্রমগুলরূপ মরকতমণিময় অমৃতপাত্র* প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ অমৃতীপূর্ণ করিয়া 
অর্গণ করিতেছেন। এই পাত্রে রশ্মিপুপ্জই অমৃতস্বূপ ও কলঙ্কই সুগন্থিদ্রব্য 

কন্ত,রীন্বরূপ। ইচা' কলারূপ কপুরথণ্ড দ্বারা পরিপুরিত হইয়া থাকে । মাতঃ! 
তোমার ভোগ দ্বার এই পাত্র যেমন শৃন্তগর্ত হয়, বিধাতা অমন্ই তোমার পুজার 
নিমিত্ত তাহ! অমৃতপৃর্ণ করিয়। দিন! থাকেন ॥ ৯৫ ॥ 

জ্ঞাঞ্পখ্খ্য ।- চন্দ্রমগ্ুল মরকতমণিময় পাত্রের নায় শ্বভাবতঃ শ্ঠামবর্ণ ; 

* ১৪ লঃ মুঃ পুঃ। 



৪৬৪ শঙ্করাচা্য-গ্রচ্থমাল! 

কিন্তু উহ! কলারূপ কপূরথণ্ড এবং রশিপুঞ্জরূপ অমৃতরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়াতে 

ত্বরণ দৃষ্ট হয়; পরস্ত কল! ও রশ্মি ক্ষয় হইলে পুনর্ববার মরকতমণির স্তায় ্টামবর্ণ 

ষ্ট হইতে থাকে। উ্ধায়্ায়ে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্বর্কের অধোদেশে যে 

চন্্রময় উত্তম অমৃতপাত্র আছে তাহার কল! দ্বারা বিশ্বজননীর পূজা করিয়া! এ 

অমৃত হবার! তর্পণ করিবে ॥ ৯৫ ॥ 

স্বদেহোছুতাভির্ঘণিভিরণিমাগ্যাভিরভিতো, 

নিষেব্যাং % নিত্যে ত্বামহমিতি সদ! ভাঁবয়তি যঃ। 

কিমাশ্চধ্যং তন্য ভ্রিনয়নসমুদ্ধিং তৃণয়তো, 

মহাসংবর্তামিবিবরচয়তি নীরাঁজনবিধিম্ ॥ ৯৬ ॥ 

লঙ্গীতল্রকৃত-টীক্চ ।-স্বদেহোডুতাভিঃ, স্বশ্াঃ দেহঃ শ্বদেহঃ তকমা" 

দুভতাভিঃ ৷ অত্র দেহশবঃ দেহাবয়বং চরণং লক্ষয়তি। দ্বণিভিঃ ময়ুখেং। 

মমূখানাং চরণোস্তবনবমুক্তং প্রাকৃ। অপিমাগ্তাভিঃ অধিমাগরিমেত্যাদিভিঃ অর 

দিদ্ধিতিঃ অভিতঃ আবরণত্বেন অবস্থিতাভিঃ যুক্তামিতি শেষঃ| নিষেব্যে ! 

সংসেব্যে। দিতো! আগ্ান্তরহিতে! ত্বাম্ এতাদৃশীম অহমিতি অতস্তাবনয়া 

সদ সর্ধকাঁলং ভাবয়তি ধ্যানং করোতি যঃ দাধকঃ| কিমাশ্চ্যাং নাস্ত্যাশ্চর্যাম্ তন্ত 

সাধকন্ত ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং ত্রীণি নম্বনানি মার্গাঃ প্রীপকাঃ সুরধাচন্তাঘিরপাঃ হস্ত 

দর্শনায়েতি স ত্রিনয়নঃ । যদ্ধা-_ইড়াপিঙ্গলীনুযুয়ামার্গাঃ ত্রয়ঃ তদদর্শনে উপায়! 

ইতি ত্রিনয়নঃ সদাশিবঃ। যদ! ত্রীণি নয়নানি চক্ষুংষি ষস্ত সঃ ত্রিনয়নঃ | ক্ষৃত্নাদিত্বাৎ 

পত্বাভাবঃ। তত্ত সমৃদ্ধি্ পরশ্্ঘযং তৃণয়তঃ তৃণীকুর্ববতঃ মহাসংবর্তীগ্রিঃ প্রলয় 

কাঁলানিঃ বিরচয়তে করোতি | নীরাজনবিধিং শীরাজনানুষ্টানম্। তন্ত নীরাজন- 

ক্রিছায়ামবস্থিতঃ প্রলয়ান্সিরপীত্যর্থ; | 

অত্রেখং পদযৌজনা_হে নিতো'! নিষেবো ! স্বদেহৌডুতাভিঃ দ্বণিভিঃ 

অণিমাগ্ভাভিঃ অভিভোহবগ্থিতাভিঃ পরিবৃতাং ত্বাং যং সাধকঃ অভমিতি সদ! 

ভাবয়তি, ব্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তঃ তগ্ত মহাসংবর্তাগ্রিঃ নীরাজনধিধিং বিরচয়তীত্াত্র 

কিম্বশ্চর্ধ্যম্। 

॥ অয়ং ভাবঃ-_অহমিতি ভাবনয়। তাদাত্ব্যসিদ্ধৌ। ভগবত্যাঃ তন্ীরাজনবিধিরা- 

শ্র্য্যকরো! ন ভবতীতি ॥ ৯৬ ॥ 

£নিষেব্য ইতি ল পাঠঃ । ওম্মতেহ্য়ং ত্রিংশং শ্লোক । 



*  শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমালা ৪৬৫ 

লক্ষ্মীত্বন্লক্ুত-টীব্গল্ল র্্পানুা ।-হে নিত্যে, নিষেব্যে 
আপনার চরপোস্তত কিরণন্বরূপ অপিমাদি অষ্টসিদ্ধি-পরিবৃত্া আপনাকে থে 
সাধক 'অহং+ভাবে সদ! ধ্যান করে, শিবের শরশ্বর্ষেও তৃপ-জ্ঞানযুক্ত সেই ব্যক্তি 

(কালে তোমার সাধুজু প্রাপ্ত হওয়াতে ) প্রলয়কালের অনলে ষে নীরাজিত 

হইবে, তাহার আর আশ্র্ধ্য কি ॥ ৯৬॥ 

অচ্যুতানন্দ্ক্কুত-টীক্। 1 স্বদেহ ইতি | হেনিত্যে! হে নিত্য- 

স্বরূপে! স্বদেহোত্ততাভিঃ শ্বশরীরজাতাভিম্ব িভিঃ অণিমাগ্ভাভিঃ সিদ্ধিভি রভিতো 
নিষেব্যাং ত্বাং অহমিতি ঘঃ সদা ভাবয়তি সোইছংভাবেন যঃ সদ! উপান্তে, ত্রিনয়ন- 

সমুদ্ধিং তৃণয়তঃ শিবসম্পত্তিং তৃণীকুর্বতন্তন্ত মভাদংবর্তাগির্মহা প্রলয়াধিরনীরা- 

জন্গবিধিং নির্ম্ঙ্নবিধিং বিরচয়তীতি কিমাশ্চর্যাম। স এব সদাশিব ইতি 
ভাব? ॥ ৯৩ ॥ 

তন্নুলীচ্ছ ।- হে নিত্যে ! “স্বীয় দেহদভ্ভূত রশ্শিবৃন্দরূপ অণিমাদি আবরণ- 

দেবত! কর্তৃক যিনি সেবিত। হইয়াছেন, আমি সেই ভগব্তী ত্রিপুরা সুন্দরী, 

এইরূপ সোহহংভীবে যিনি তোমাকে সর্বদা! চিন্তা করেন, তিনি মহাদেবের অষ্ট 

ধিভতিকেও তৃণজ্ঞান করিয়৷ থাকেন। মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সর্ব্- 

সংহারক মভাপ্রলয়াণিও তাহার নীরাজনকাধ্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহাতে 

আর আশ্চর্যা কি? অর্থৎ সেই সাধক চিরতরে শিবরূপে অবশ্থিত হইয়। 

থাকেন ॥ ৯৩ ॥ 

কলত্রং বৈধাত্রং কতি কতি ভজন্তে ন কবয়ঃ, 

শ্রিয়ো দেব্যাঃ কে। বা ন ভবতি পতিঃ কৈরপি ধনৈঃ। 

মহাঁদেবং হিত্বা তব সতি সতীনামচরমে, 

কুচাভ্যামাসঙ্গঃ কুরু(র)বকতরো রপ্যস্থলভঃ ॥ ৯৭ ॥ 

হসঙ্গী বল্লক্রুত-টীক্া ।-_কশ্খলাৎ ত্রা়ত ইতি কলত্রম্। কশ্মণং 
নরকং মধ্যবর্ণলোপঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কলত্রং কশ্মলাৎ ত্রায়ত ইতি রক্ষিতঃ। 

বৈধাত্রং বিধাতৃসম্ন্ধি। বিধাতৃশবন্ত প্তন্তেদম্ত ইতি টণি কৃতে সন্ন্ধমাত্রপরত্থে 

তদ্ধিশেষজিজ্ঞাসায়াং কলব্রশব্ন্তাগ্ধয় ইতি, বি ধাতুঃ কলত্রমিত্যুক্তে সহন্ধমাত্রে 

বিহিতা৷ যতী সম্বন্ধিন্তেব পর্ধ্যবস্ততীতি সাক্ষাদন্বপ্ন ইতি ভাবঃ। অতো নাং প্রয়োগ 

১ম--৫৯ 



৪৬৬ শঙ্করাচারধ্য-গ্রন্থমালা 

দোষাবহঃ ৷ বৈধাত্রং কজত্রং সরদ্বতীং কতি কতি ভজস্তে সেবস্তে ন কবয়ঃ কে ঝ| 

কবয়ে! ন তজস্তে সর্বেংপি ভজস্ত ইত্যর্থঃ | শ্রিয়ে! দেব্যাঃ লক্ষ্্যাঃ কে। বা ন ভবতি 
পতিঃ কৈরপি ধনৈঃ। মহাদেবং সদাশিবং হিত্বা! তব ভবত্যাঃ মতি ! পরিব্রতে ! 

সতীনাং পতিব্রতানাম্ অচরমে ! অগ্রগণ্যে ! কুচাভ্যাম্ আসন্নঃ আলিঙ্গনং কুরবক- 
তরোরপি অন্ুলভঃ নুলভো। ন ভবতি। কুচালিগনং দোহদত্েনাপি কুরবক- 

তরোরচেতপস্তাপি ন সম্ভবতি কিমু বক্তব্যং পুরুষাস্তরস্তেতি পাতিব্রত্যং বাচান- 

গোচর ইতি ভাবঃ। 

অত্রেখং পদযোজলা--হে সতি ! বৈধাত্রং কলত্রং কতি কতি কবয়ঃ ন 

ভজন্তে। শ্রিয়ে৷ দেব্যাঃ কৈরপি ধনৈঃ কো বা পতিঃ ন ভবতি। হে সতীনাম- 

চরমে ! মহাদেবং হিত্বা তব কুচাভ্যামাসঙ্গঃ কুরবকতরোরপ্যস্তলভঃ | 

অয়মর্থ-_যে মন্ত্রজপাগ্াপাদিতসারস্তাঃ তে সরশ্বতীবল্লভা ইতি গীয়স্তে। যে 

ধনধান্াশ্বগজাদিসমৃদ্ধিমস্তঃ তে লক্ষমীপতয়ঃ ইতি গয়ন্তে। পার্ধতীপতিস্ত মহাদেব 

এবেতি ভবত্যাঃ পাতিব্রত্যমহিমা অবাজ্মনসগোচর ইতি ॥ ৯৭॥ 
অ্যুতানন্ক্ক্রুত-টীক। ॥কলত্রমিতি। হে পতি! সতীনাম- 

চরমে ! সতীনাং মুখ্যে ! মহাদেব হিয়া! তব কুচাভ্যামাসঙ্গঃ তবালিঙ্গনং কুরুবকতরোঃ 

বিটিবৃক্ষস্তাপি ছুলভঃ কুরুবকো। নাম বিটিবৃক্ষবিশেষঃ। তন্তালিঙ্গনে স্ত্রীণাং 
কামবুদ্ধির্ভবতি । তথাচ কামশান্ত্রে,_কুরুবকতরোরালিঙ্গনাৎ পিন্ধুবার ইতি। মহা- 

দেবন্ত সর্বাত্বকত্বাৎ শ্রমত্যাঃ সর্ধাধারভূতত্বাৎ ক্রিয়া ব্যাভিচারো নাস্তীতি ভাঝঃ। 
তথাচ ভারতে--পন চত্রাঙ্কা ন পদা্ক। ন বভাঙ্কা জনাঃ কচিৎ। লিগাক্কাশ্চ 

ভগাঙ্কাশ্চ তেন মাহেশ্বরী প্রজা” ইতি। অন্যাসাং ক্রিয়াব্যভিচারমাহ-_ 

বৈধাত্রং কলত্রং কতি কতি কবয়ে!৷ ন ভজ্ন্তে অপি তু কাব্যসামর্থ্যমাত্রেণ 

বাগীশ। ভথস্তি ন তু মূর্থাঃ | শ্রিযো৷ দেবা লক্ষ্যাঃ কৈরপি ধনৈ্ধ নসম্পর্ক- 

মাত্রেণ কঃ পতিন্ন তবতি, অপি তু সর্ধ্ব এব ধনিনঃ লক্ষমীপতয়ঃ ন তু দরিদ্রা ইতি 
ভাব; ॥ ৯৭ ॥ 

ভন্যুলাচ্গ | হে সতীগণের অগ্রগণ্যে তি! একমাত্র তুমিই মহাদেবকে 

ছাঁড়িয়া কুরুবব-বুক্ষকেও আলিঙ্গন কর না। ব্রহ্মার পত্বী 'বাঙ্দেবীর ভজনায় 

বাকৃপ্রতিত্বলীভ কত কত কবির ন! হইয়াছে? ধাহার কিছু ধনসঞ্চয় হর, 

তিনিই লক্মীপতি বলিয়। বিখ্যাত হ্ইয়। থাকেন। (কবিপ্রপিদ্ধি আছে, রমণীর 
আলিঙ্গনে কুরুবকের পুষ্পোদগম হদ্। বৃক্ষের প্রতি এইকপ ব্যবহার দোষাবহ না 

হুইলেও---তোমার দ্বার! তাহাও ঘটে না।)॥ ৯৭॥ 
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গিরামাহর্দেবীং দ্রুহিণগৃহিণীমাগমবিদে, 

হরেঃ পত্বীং পন্মাং হরসহচরীমব্দ্রিতনয়াম্। 
তুরীয়। কাপি ত্বং ছুরধিগমনিঃসীমমহিম।১ 

মহামায়! বিশ্বং ভ্রময়সি পরব্রহ্মমহিষি ॥ ৯৮ ॥ *% 
হনক্্মীপ্বলর্ুত-টীব্চা ।__গিরাং বাচাম্ আছ: কথয়ন্তি দেবীম্ অধি- 

দেবতাং দ্রহিণগৃহিনীং ব্রহ্মণঃ পত্বীম্ আগমবিদঃ আগমরহ্ন্তবেদিনঃ হরেঃ বিষ্োঃ 

পত্রীং জায়াং পদ্মাং পল্মালয়াং হরসহচরাং শস্তৃপত্বীম্ অদ্রিতনম্লাং পার্বতীম্প তুরীয় 

চতুর্থী কাইপি অনিবর্চ্যা ত্বং ছুরধিগমনিঃসীমমহিমা দুঃখেন অধিগন্তং শকাঃ স 

চাস্টে নিঃসীমো মন্্িমা! যস্তাঃ সা দেশতঃ কালতে। বস্ততশ্চাপরিচ্ছেছেত্যথঃ | 

মহামীয়। শ্তন্ধবিদ্যান্তর্গতং মায়াততং বিশ্বং প্রপঞ্চং ভ্রময়সি বিবর্তয়সীতি বিবর্জঃ 

্হ্গধন্্মং মায়ায়ামতিদিশতি *» পরব্রক্মমহিষি পরবন্ধণঃ সদাশিবন্ত মহিষি। 

তথ! তু শ্রুয়তে_-“হীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্বোৌঁ” 1 ইতি পুরুষস্ক্কে। হীঃ ভূবনেশ্বরী 

লক্ষ্মীঃ শ্রীবিদ্যা উভে ব্রহ্মণন্তে পত্বো। অত্র তয়োর্্মধো শ্রীবিষ্ায়াঃ প্রাধান্তং 

শ্ীবগ্ভায়াং ভূবনেষ্ব্্য1| অন্তর্ভাবাৎ। তুবনেশ্বধ্যাং ন শ্রবিগ্থায়া। অস্তর্ভাব ইতি 

চন্দ্রকলাপ্রাধান্তং সৈব মহিষীতি ধ্যেয়ম্। 

অত্রেখং পদযোজনা--হে পররঙ্গমহিষি ! আগমবিদঃ ত্বামেব ক্রহিণগৃহিণীং 

গিরাং দেবীমাছঃ ; ত্বামেব হবেঃ পত্বীং পল্মামাহঃ, ত্বামেব হরসহচরীম্ অদ্রিতনয়া- 

মানুঃ ১ ত্বং তুরীয়া' কাইপি ছুরধিগমনিঃসীমমহিমা মহামায়া সতী বিশ্ব 

ভ্রময়সি | 

অয়মর্থঃ--একামেব ভগবতীং নানা নামভিঃ গৃণস্তাগমবিদঃ পরত্রহ্ষমহিষী 

শ্রীবিস্তাপরনামধেয়! চন্ত্রকল! একৈবেতি ॥ ৯৮ ॥ 

লক্গমীশবলক্রুত-টীক্ান্র হন্পান্ুবাঙগ ভে পর্ত্রক্গমহিষি। 

আগমজ্গণ আপনাকেই ব্রঙ্গার পত্বী সরন্বর্তী, বিষয়! লক্ষ্মী এবং শিবসীমন্তিনী 

দুর্গ বলিয়! থাকেন, প্রীবিস্তানায়ী যে চন্ত্রকলা, তৎঘ্বরূপা অজ্েয়.অমীম-মহিমশালিনী 
আপনি, অনির্বচনীয়া' তুরীয়৷ এবং জগৎপ্রপঞ্চ-বিবর্তের অধিষ্ঠান ॥ ৯৮ ॥ 

অচ্যুতানন্দক্ুত-ডীকা ।_গিরামিতি। হে পরবদ্ধমহিষি !« 
আগমবিদে! জ্ঞানিনঃ ক্রুহিণগৃহিণীং ব্রহ্মণঃ শক্তিং বাণীশ্বরীমাহঃ বিদ্যামধিষ্টাত্রী- 
মাহঃ। করেঃ পত্বীং লক্ষমীমাঃ ধনিনামধিষ্ঠাত্রীম্। হ্রসহচরীং .ছের্ীমাছঃ 

* তৈঃ আঃ ৩1১৩। 1 ৯৭ ল-মুপু। 
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জ্ঞানিনামধিষ্াত্রীম্। হে মহামায়ে ! ত্বং পুনস্তরীয়। এতত্রয়াতিরিক্তা কাঁপি 
অনির্বচনীয়] | যতো| বিশ্ব ত্রময়সি জগন্মোহয়সি। ত্বং কিম্ভৃত|? ছুরধিগমনিঃপীম- 
মহিম। ছুজ্ঞে যোহপরিমিতঃ মহিম! যন্তাঃ সত্বরজন্তমসামতিরিক্তা সীত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥ 

অসন্পব্বাদক ।--হে পরব্রদ্মহিষি! আগমবিদ্জনগণ ত্রক্গার পত্বীকে 
বাঙ্দেবী বলিয়! কীর্তন করেন (ইনি পণ্ডিতগণের অধিষ্ঠীত্রী দেবতা )) তাহার! 

বিষ্ুুর পত্ধীকে লক্ষ্মী বলিয়। নির্দেশ করেন (ইনি ধনীদিগের অধিষ্টাত্রী দেবত| ) ) 

সাহার বলেন) পর্বত-তনয়! ছুর্গী মহেশ্বরের সহচরী (ইনি জ্ঞানীদিগের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা )। হে মহামায়ে ! এই শ্তিত্রয় হইতে অতিরিজ। গুণত্রয়াতীতা 

চতুর্থ তুমি কে, আমরা তাহ! "নিরূপণ করিতে সমর্থ নহি। তোমার 
ছরধিগম্য মহিমার সীম! নিরূপিত হয় না। তুমি এই ব্রঙ্গগুমগ্ুলকে মোহিত 
করিতেছ ॥ ৯৮ ॥ 

সমুদ্ূতস্থলস্তন্ভরমুরশ্চারু হসিতং, 
কটাক্ষে কন্দর্পাঃ কতি চ ন কদম্বছ্যুতিবপুঃ। 

হরস্থ ত্বদ্ত্রান্তিং মনসি জনয়ামাস মদনো, 

ভবত্যাং যে ভক্তাঃ পরিণতিরমীষামিয়মুমে ॥ ৯৯ ॥ & 

অফ্যুতানন্দক্কত-টীকা /- সমুস্ভূত ইতি। হে উমে! ভব্তাং 

যে ভক্তাঃ অমীষামিয়ং পরিণতিঃ ফলপরিপাকঃ তদশ়য়াহ।_ম্দনঃ কন্দ্পঃ 

হস্ত মনসি ত্বদৃত্রাস্তিং জনয়ামাস ত্বামভেদেন ভজন্ আনি ত্বভ্রান্তিং জনয়ামাস। 

মদনঃ কিম্তৃতঃ ? কদস্বছ্যতিবপুঃ কদস্বপুষ্পবনূহ্যুতিঃ শৌভা। যন্ত বপুষঃ। তং 

কিং কৃতবানিত্যাহ । উরে! বক্ষঃসমুদ্ভূত-স্থলস্তন্ভরং কৃতবান্ প্রাহৃভূ তঃ স্থুল- 

স্তনয়োর্ভরো! যত্র। হমিতং চাকু কৃতবান্। পূর্বং প্রৌচহান্তমাসীৎ, তদ্বিহায় 
মনোহরং স্কৃতবান্। কটাক্ষে কতি কন্দর্পা ন সস্তি, অপি তু সন্ত্যেব ॥ ৯৯ ॥ 

তসন্মুবাজ ।-হে উমে! মদন তোমাকে কামরাজবিষ্ক। দ্বারা অভিন্নভাবে 

উপাসনা! করাতে তোমারই স্বরূপ লাভ করিয়া, মহাদেবের মনে ভ্রান্তি জদ্মাইয়া 

লেন) মহাদেব মদনকেই তোমার ম্বরূপ মনে করিবেন । মদনের বক্ষঃস্থুলে 
আপনি পয়োধরমও্ল সমু্ূত হইল; অষটছান্তের পরিবর্তে সুললিত মধুর হান্ত 

প্রকাশ পাইল, কটাক্ষে শত শত মদন অবস্থান করিতে লাগিল এবং শরীর 

* অয়ং শ্লোকে। লঙ্গমীধরেণ ভগবৎপাদরচিতো ন ইতুান্লিখ্যোপেক্ষিতঃ | 
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কদসম্বপুষ্পের স্তায় শোভাষুক্ত হইয়া উঠিল। জননি! ধীহারা তোমার ভক্ত, 

যাহার তোমাকে অভিন্নভাবে চিত্ত করেন, তাহাদিগের এইরূপ গতিই হ্ইয। 
থাকে। ভক্তগণ যদি তোমাকে অভিন্নভাবে চিন্ত। করেন, তাহ! হইলে তাহার 
সারপ্য-সুক্কি লাভ ক্লরিতে পারেন, সন্দেহ নাই ॥ ৯৯ ॥ 

সরম্বত্যা লক্ষ্য! বিধিহরিসপাত্বো বিহরতে, 

* রতেঃ পাতিব্রত্যং শিথিলযতি রম্যেণ বপুষ!। 
চিরং জীবন্নেব ক্ষয়ি(পি)তপশুপাশব্যতিকরঃ) 
পরং ব্রহ্মা -%ভিখ্যং রসযতি রসং ত্বন্তজনবান্ ॥ ১০০ ॥ 

* লনঙ্গমীপবল্পক্কত-টীক্া ।--পরক্রাস্তা স্বতিম্ উপসংহরন্ বট্কমলভেদ- 
সিদ্ধাস্তং নিদিশতি-- 

সরস্বত্যা ভারতা। লল্পলা। পদ্মালয়য়া বিধিহরিসপত্ুঃ-_যথাক্রমমিতি শেষঃ__ 
সরস্বতীপতিত্বেন বিথেঃ ব্রহ্মণঃ সপত্বঃ অন্য়াম্পদং, লক্ষ্মীপতিত্বেন হবেঃ অসুয়া- 
স্পদমিত্যর্থঃ। বিহরতে বিহবমাণঃ রতেঃ কামমহিষ্াঃ পাতিত্রত্যং পতিত্রতাধর্মং 
*পুরুযাস্তরাসম্পর্করূপং শিখিলয়তি, মন্মথাকারতয়া রতেঃ মগ্মাত্রান্তিং জন্য়ন্ 

সম্তোগেচ্ছাং জনয়তীতি ভাবঃ | রম্যেণ অতিন্থম্দরেণ বপুষ!। শরীরেণ, তাদাত্মা- 

বুদ্ধেতি যাবং। এবং সাদাখাায়াঃ কলায়াঃ উপাসকন্ত পীহিকফণমুক্ত,। আমুন্মিক- 
মপ্যাহ -চিরং জীবন্নেব নিত্যজীবনঃ সন্। সাবয়কন্ব্ন্ত নিত্যত্বং পশুপাঁশব্যতি- 
করক্ষপণহেতৃকম্। অত্র কেবলব্যতিরেকি অন্ুমানং দাধনত্বেন প্রয়োজ্যম্-_ 
সাঁবয়বং যত ক্ষপিতপত্তুপাশব্যতিকরং ন তবতি, তন্নিত্যং ন ভবতি, যথ৷ পন্থাদদি 
ইতি জীবন্ুক্তিসিদ্ধিঃ। লাবয়ৰাঃ কপিলাদয়ঃ, মার্কগ্ডয়াদয়ো নিত্যসিদ্ধাঃ, অতঃ 
অন্থরব্যতিরেকি ব! তবতু সাবয়বন্ত নিতাতায়াং সাধনম্। এবং নিত্যজীবনঃ সন্ 
ক্ষপিতপপ্তপাশব্যতিকরঃ ক্ষপিতঃ বিনষটঃ পণ্ুপাশয়োঃ ব্যতিকরঃ যন্ত সঃ ক্ষপিতো 
বিনাশিতঃ পণ্ুপাশব্যতিকরো যেন ইত্তি বা। পঞ্ড; জীবঃ, ইন্্ি়ঃ প্রপঞ্চং 
পগ্ততীতি। যহ্াা--পশ বন্ধনে ইত্যন্মান্ধীতোঃ পণ্ডঃ অবিস্তাবন্ধো৷ জীবঃ, পাশঃ 
অবিস্ঞা। এতচ্চ শ্রয়তে-_ 

অদিতিঃ পাঁশং প্রমুমোজ্ে.তং নমঃ 
পণ্ডভ্যঃ পণুপতয়ে করোমি ॥ 1 

অন্তার্থ--অদিতিঃ আদিত্যমগ্লাস্ত্গত! বৈদাবী শক্কিঃ। গাশম্ অবিস্তা তং 
* পরানন্দ॥ ই:ত লপাঠঃ। 1 তৈঃ সং ৩।১।৪ 
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বন্ধং প্রমুমোক্ত, প্রকর্ষেণ অত্যগ্তং মৌচয়তু । এতৎ নমঃ নমস্কারং পণ্ডভাঃ পণ্- 

পতয়ে করোমি। পণুত্য ইতি তাদর্থ্যে চতুর্থী। পশুতবস্ত নিবৃত্তিঃ পণ ত্বনিবৃত্তিঃ তদর্থং 

পশু ত্বনিবৃত্যর্থম। অয়মর্থঃ_-অদিতিঃ পণুপতিন! সদাঁশিবেন যুক্ত। পাঁশবিমোচনং 
করোত্বিতি। পশুশবন্ত জীববাচিত্বং তৈত্তিরীয়কে সৌমাকাঞ্ডে “তেষামসুরাণাম্চ * 

ইত্যন্থবাকে তেষামন্থুরাণামিত্যারভ্য “্তস্মাক্রদ্রঃ পশূনামধিপতি:* ইত্যস্তেন প্রতি- 

পাদিতম্। অতঃ পণুপাশে৷ জীবাবিছ্ে, তয়োর্বযতিকরঃ সন্বন্ধঃ, স চ যন্ত ্ষপিতঃ 

সঃ বিদলিতপণ্ুপাশসন্বন্ধঃ সদাশিবাম্মনাহ্বস্থিতঃ পরানন্দাভিখ্যং পরানন্দাম্মিক! 

অভিখ্যা স্্যোতির্যস্ত সঃ পরানন্বাখ্যং জ্যোতীরূপং রসরতি আম্বাদয়তি রসং সুখং 

ত্বত্তজণবান্ ত্বদ্তক্তঃ--তব ভজনং সেবা । ৃ্ 

অত্রেখং পদযোজনা-_হে ভগবতি ! তত্তজনবান্ সরস্বত্যাঞ্লক্ষ্যা বিধিহবি- 
সপত্বঃ সন্ বিহরতে । রম্যেগ বপুষ! রতেঃ পাতিনব্রত্যঃ শিথিলয়তি । ক্ষপিতপঞ্ড- 

পাশব্যতিকরঃ চিরং জীবনেব পরানন্দাভিখ্যং রসং রসয়তি | 

অর্রদম্ অনুসন্ধেয়ং_-জীবনুক্তানাং অবিস্ানিবৃত্তাবপি কুলালচক্রত্রমণন্তায়েন 

দেহসন্বন্ধঃ ৷ যথোক্তং ষষ্টিতন্তে সপ্তত্যা ;-_ 

সম্যগ্জ্ঞানাধিগমাদ্ধন্্াদীনামকারণপ্রাপ্তো । 

তিষ্ঠতি সংস্কারবশাচ্চক্রত্রমিবন্ধতশরী রঃ ॥ 
ইতি। অত্র স্বত্তজনবানিত্যত্র ছ্িবিধং ভজনং-_যট্চক্রসেবাত্মকং ধারণাত্মকং 

চ। আছ্ং নিরপ্যতে--আধার-্বাধিষ্ঠানে তামিশ্রলোকত্বাৎ নোপান্তে। মণিপূর- 
প্রভৃতিদহশ্রকমলপর্যান্তং পঞ্চচক্রাণি পৃজ্যানীতি । তত্র মণিপূরকপুজাপরাণাং 
সার্টিরূপা মুক্তিঃ। সাষ্টির্নাম দেব্যাঃ পুরসমীপে পুরাস্তরং নির্্মায় সেবাং কুর্বাণস্ত 

অবশ্থিতিঃ। সংবিংকমলপুজারতানাং সালোক্যমুক্তিঃ। সালোকাং নাম-_দেব্যাঃ 

পত্তনে নিবাসঃ। বিশুদ্ধিচক্রোপাসকানাং সামীপ্যমুক্তিঃ | সামীপ্যং নাম অঙ্গ- 

সেবকত্বম্। আক্ঞাচক্রোপাসকানাং সারূপ্যমুক্তিঃ সারূপ্যং নাম সমানরূপত্বম্। 

পৃথগৃদেহধারিত্বেনেতি সাষূজ্যান্তেদঃ | এঁতৎ চতুধিধং গৌণং বাহ্দুঃখাতিবন্তিত্ব- 

মাত্রাৎ মুক্তিরিতি ব্যপদিশ্তুতে। পরং তু সাধুজ্যাত্মিকৈব শীশ্বতী মুক্তিঃ 
সহম্রকমলোপাপসকানামেবেতি । অতএব পরানন্দাভিখাং রমং ত্বতজনবান 

রসয়তি ইতি। | 
£ অত্রেদং মততত্বম্--ষট্কমলভেদমতে নুখন্বরূপৈব মুক্তিঃ। সুখং তু লৌকিক- 

দৃষ্টান্তেন স্্রীসংভোগাত্বকমেব। লোকেহপি স্ত্রীসম্মেলনাৎ পরং সুখং নান্তি। এবং 

* তৈ৫ সং ৬২৩ 
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অত্যস্তদঃখোচ্ছেদানত্তরং সাধুজ্যসংসিত্বৌ শিবশক্তিসপ্পুটান্তর্ডাবাৎ তদাত্মিকৈব 
মুক্তিরিতি। 

তদয়মত্র নিফর্ষ:-_পূর্ববং মূলাধারাদিষটচক্রাণীং ত্রিকো ণাষ্টকোণদশীরছিতয়মন্বত্র- 
শিবচক্রাত্মন। তাদাত্মাং প্রতিপাদিতম্। এতদেব নাদবিন্বোরৈক্যম্। তথাহি-_ 
নাদো নাম শ্রীচক্রমূ। বিন্দর্নাম ষট্কমলগহনং বক্ষাতে। তয়োরৈক্যম্ 
নাম-_-আধারচক্রং চতুর্দলং, তৎকর্ণিক। ত্রিকোণং ; স্বাধিষ্ঠানং ষড়-দ্লং তৎকণিকা| 
অষ্টকোণীত্মিক;) মণিপূরং দশদলং পদ্মংং ততকর্নিকা দশকোণাঝ্মিক। ; 
অনাহতং দ্বাদশদলং, তৎকণিক] দ্বিতীরদশকোণাত্মিকৈ ব; বিশুদ্ধিচক্রম্ গ্বাড়শদলং, 

তৎকর্ণিকা চতুর্দশকো ণাম্মিকা ; এতাবৎপর্ধ্য গং শক্তিটক্রৈক্যম্। আজ্জাচক্র 
দিদ্লম্, অষ্টকোণড়েকত্র যোড়শকোণমপরত্রেতি ছ্িধ! ভিন্ন কণিকা । অয়ং ভাবঃ 

__দ্বিধ! ভিন্নং চতুরত্রপ্রককতিকং শিবচক্রচতুষ্টয়াতআকম্ আধারস্বাধিষ্ঠানাত্মকং চেতি 

প্রপঞ্চিতম্। বুভত্রয়ং স্বাধিটানান্তে একং বৃততং রুদ্রগ্রস্থ্াত্মকম্; অনাহতান্তে একং 

বিষুগ্রস্থ্যাত্বকম্$ আজ্ঞাচক্রাস্তে একং 'ব্্গগ্রেহথ্যাত্মকম্। তত উপরি চতুদ্বীরোপেতং 
ভূপুরত্রিতয়ং দ্বারেষু চতুর সোপানযুক্তম্। তচ্চ সহস্রদলকরিকা। তন্ত কমলস্ত 
দুলানি সহত্রম। বৈন্দবস্থানম্ চতুদ্বীরোপেতং কর্ণিকামধ্যে। এবং প্রাসাদন্থায়েন 
শ্ীচক্রস্ত কমলানাং চৈক্যমন্ন্ধেয়ম্। এতচ্চ নাদবিন্দৈক্যং গুহাৎ গুহতমং 

শিষ্যানুগ্রহাৎ উপদিষ্টম্। 

অন্মিন্ ষট্চক্রে পঞ্চাশংকমণদলানীমন্তর্ভীবঃ কথিতঃ। চন্দ্রথণ্ডে স্বরাঃ, 
হুর্যযথণ্ডে স্পর্শাঃ, অগ্নিখণ্ডে অন্ত্াঃ উদ্মাণশ্চ হকারবঞজিতাঃ, হকারলকারৌ বৈন্দবে, 

ক্ষকারঃ দর্ধত্রেতি “নবিত্রীভিঃ” * ইতি শ্লোকেন প্রাগেব প্রতিপাদিতম্। মুলা- 
ধারাদিদলেযু কলানাম্ অন্তর্ভাবঃ প্রাগেব প্রতিপাঁদিতঃ | কলানাং তিথ্যাত্বকত্বং) 

নিত্যানাং কলাত্মকত্বম্ঃ কলানাং মুলমন্ত্রগতপঞ্চদশাক্ষরাজ্মকত্বং পঞ্চদশাক্ষরাণাং 

ত্রিখগুতবংত্রিথওস্ত সোমনুর্য্যানলাতবকত্বংসোমহূর্যানলানাঃ গ্রদিত্রয়াত্ম কত গ্রনথিত্রয়ন্ত 
মন ত্রততীক্করত্রয়াঅকত্বং, হ্ীক্কারস্ত ভূবনেশ্বনী মনত্বং, তূবনেশ্ী মনত মূন্ন্্া্তরততব, 
মূলমন্ন্ত চক্রেণৈক্যং, তচ্চক্রনবকন্ত মূলাধারাদিষট চক্রেঘু ব্র্গ্রন্ত্যাদিত্রিকেহপি 

সহম্রকমলকণিকাদৌ তাদাত্যম। এতদেব কলানাদয়োরৈক্যং নাম। 
অয়মত্র নিফর্ধঃ নাদেন বিন্বোরৈক্যং বিন্দুনা! কলারাঃ এ্ক্যং, কলায়াশ্চ 

নাদেনৈক্যং এবং ত্রিতঘং) কলয়। বিন্বোরৈক্যং, কলয়! নাদপ্তৈক্যং প্রীবি় 
পঞ্চকন্তৈক্যমিতি ষড়বিধত্বমৈক/সেতি পরমরহন্ং গুরূপদেশবশাৎ জ্ঞেয়ম। এবং 

* ১৭ ল্লোক্?। 
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যোট়েক্যং ভগবত্যাঃ সপর্য্যেতি সম্যগুপবর্িতম্। যোটৈক্যান্গমন্ধানানত্তরং দশতৃজা 
ভগবতী শ্রীবিষ্ত। মণিপুরে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্ঠমান! সপধ্যয় সন্নিধেয়েতি ্রক্যমেব 
সপধ্যেতি বদতে! মমাশয় ইতি বিজেয়ম্ | 

অধুনা বিনুম্বরূপং প্রপঞ্চাতে-_বিন্দুরিতি মূলাধারাদিচক্রঘট কম্। বিন্দু: 
জগছুৎপত্তিলয়হেতুঃ শিবস্ত শক্তিবিশেষঃ | স চ এক এব সহশ্রকমশীন্তগতচতু- 
দ্বারাত্মক করিকামধ্যগতচতুফ্ণৌণাত্মকং শক্তিতত্বম। ততন্মধ্যগতশিবতত্বং নাদ 
ইতাচাতে। স চতুরধিবধ ইতি প্রাগেবোক্তম্। উভরোঃ শক্তিশিবয়োঃ শবার্থ 
রূপত্বাৎ ফলাত্মকত্বম উভয়সাধারণম্। অতশ্চ মেলনং নাদবিম্ুকলাতী তমিতি 
সময়'তরহস্তম্। স চ বিন্দুঃ দশধা ভিদ্ভতে-_যথোক্তম্-_ 

দশধা ভিদ্ভতে বিন্ুঃ এক এব পরাত্মকঃ। 

চতুধণধারকমলে ষোঢ়াইধিষ্ঠানপন্কজে ॥ 
উভয়াকাররূপত্বাং ইতরেষাং তদাত্মত | 

ইতি। অন্তার্থঃ__এক এব বিন্দুঃ মূলাধারক মলগতচতুর্দলেষু চতুধা, স্বাধিষ্ঠান- 
গতষড়দলেধু যোঁঢ়া, এবং দশধা! ভি্ভতে। অয়ং ভাবঃ- মূলাধারঃ চতুঙ্গত্রং 

সরদিজং, স্বাধিষ্টানং ষড়দলং, মণিপূরং দশদণম্, অনাহতং পন্নং দ্বাদশদলং, বিশুধি- 
পল্মং যোড়শদলং, আজ্ঞাচক্রুপল্পং দবিদলমিতি সর্বযোগশান্ত্রসিদ্ধম। অত্র আধারপন্নস্থ 
দলচতুষ্টযং বিন্ুচহুষ্টাত্মকম্। তে চ বিনদাবে৷ মনোবৃদ্ধাহস্কারচিত্তাখ্যাঃ প্রকৃত্যা- 
আ্বকাঃ জগন্রিম্ম শহেতব ইতি সর্বযোগশান্ত্রসিদ্ধম্ | স্থাধিষ্ঠানপন্মগতষড়দলানা" 
কামক্রোধলোভমোহমদগাৎসর্ধ্যাত্মকাঃ বযড়বিদবঝঃ। অতএব তে সংহ্থতিবিন্দব 
ইত্যান্থঃ। তছুক্তং ভগবতা৷ পতঞ্জণিন।-_*স্বাধিষ্টানে সংহারঃ ষড় বিন্দুকূত:” ইতি। 

এবং দশ বিন্দবঃ কমলঘয়দলাত্মকাঃ। মণিপুরং মূলাধারস্বাধিষ্ঠানাত্মকমিতি কৃত! 
দশদলম্। অনাহতচক্রে মণিপুরপ্রকৃতিকং দশদলং পুর্ববার্দং, কমলমঘ্ব় প্রক্কৃতিকং 
দলদ্বয়ং ছারশদলম্ অনাহতপদ্ধম। বিশুদ্ধিপদ্ধং তু অনাহতচক্রুপ্রক্কতিকং ছাদশ- 
দলম্, আধারপ্রক্কতিকং চতুর্দলং। এবং ষোড়শদলম্। তথ! মণিপুরপ্রক্কৃতিকং 

দশদলং স্বাধিষ্ঠীনপ্রকৃতিকং যড়দলমিতি যোড়শদলম্। আজ্ঞাচক্রং তু আধার- 
্বাধিষ্ঠানাত্মকমিতি দ্বিদলম্। এবং মণিপুর প্রত্ৃতীনি আঙ্গান্তানি চত্বারি কমলানি 

ঠলাধাবস্াধিষ্ঠান প্রক্কৃতিকানি। অতএব মুলাধারঘ্থিকে উত্তরকমলচতুফমন্তত্ তমিতি 
একই্ৈব বিন্দোঃ দশধাত্বং নান্যথেতি সিদ্ধম্। 

যস্তপি ,কৌলানাং . দ্বিকানুসন্ধানাৎ ষট.কমলাম্ুসন্ধীনফলং সেতস্ততি, তথাপি 

ষড়বিধৈক্যানুসন্ধানাভাবাৎ কৌলমার্স এবেতি ন দেব্যা মণিপুরে সার্নিধ্যং, পঞ্চবিধ- 
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ুক্তিযুক্ত্য ভাবশ্চ, নাদবিন্ুকলাতীতত্বমপ্যসংভাব্যমেব কৌলমতে ইতি। সময়িনাং 
ভু কার্যযভূতচতুষ্ষান্ুন্ধানাদেব কারণভূতক মলঘয়ানুসম্ধানফলং সেংস্যত্যেবেতি। 
অতএব পঞ্চ বিধসাম্যসিত্ধৌ সময়সময়িতাবঃ প্রত্যক্ষং পরিদৃশ্ীতে সময়সময়িনোঃ 

সময়িনাং সেবকানামিছ্ি ভগবৎপাদমততত্বম্। 

এবং ভজনশবার্থং প্রতিপাগ্ প্রকারান্তরেণ ভজনশব্দার্থো নিরূপাতে 1 _যদাহঃ 
ভগবৎপাদাঃ “ধারণাপরিস্তানান্মুক্তিঃ* ইতি। অন্তার্থ-__ধারণাঃ ঝষ্টাত্তরত্রিশত- 
সংখ্যাকাঃ। ধারণ! নাম বায়োঃ কমলেধু নাদকলাভ্যাং নিরৌধঃ| স চ ষট.- 
কমলেষু যোঁঢ়া সপ্তমে কমলে সময়শব্দাভিখ্যেন সার্ধং সপ্তুবিধঃ ৷ প্রকৈকন্মিন্ 
রুমলে পঞ্চশদিতি ঝষ্ট,ত্তরত্রিশতং ধারণাঃ। তাশ্চ পুথক্ নাদবিন্দুকলাভিঃ 
সার্ধং মেলনপ্রকরৈরন্তা ধারণ। গুরপদেশবশাদবগন্তবাঃ। ধারণানাং ফলম্ 
আধারাদিচক্রঘটংকে যথাক্রমং মতিস্থৃতিবুদ্ধিপ্রভ্ঞামেধা প্রতিভাসংবিভ্রপং দিঙ মাত্রং 

দশিতম্। অধিকং তু সুভগোদয়ে চরণাগমে চ সপ্রপঞ্চং বুধ! প্রতিপাদিতং তত 

এৰাবধার্ধ্যং গ্রন্থবিস্তরভয়াক্লোপবণিতমিহেতি। অতএব কালিদাসভগবৎপাদৈঃ 
কুলসময়মতভেদপ্রতিপাদকশ্লেকেন সকলজননীস্তোত্রে কথিতম্। যথা__ 

চতুষ্পত্রাস্তঃ ষড় দ্লপুউভগান্তত্ত্িবলয়- 

স্ফুরদ্িছাদ্বহ্নিছ্যমণিনিযুতাতদ্যুতিলতে । 

ষড়শ্রং ভিত্বাংহদৌ৷ দশদলমথ দ্বাদশদলং 
কলাশ্রং চ দ্বাত্রং গতবতি নমন্তে গিরিস্থতে ॥ 

অন্তার্থঃ--চতুষ্পত্রং আধারকনলম্ অগ্কঃ অন্তঃস্থিতং অন্তভূ'তমিতার্থঃ যন্দিন্ 
তৎ স্বাধিষ্ঠানমিতি বুত্রীহিঃ, ন তু তৎপুরুষঃ, উত্তরস্ত পূর্বন্থিল্স্তর্ভাবাযোগাৎ। 
"্ষড়ন্ং ভিত্বাইইদৌ” ইত্যুত্বরবাক্যানন্বপ্নাচ্চ বনুত্রীহিরেব ৷ চতুষ্পত্রান্তশ্চ তৎ ষড় 
দলং স্বাধিষ্ঠানং চ চতুষ্পত্রান্তঃ ষড়দ্রলম্। তশ্য পুটভগাঃ পুটাজ্মবকাঃ সম্পুটাত্বকাঃ 

ততপ্রক্কতিকা ইতি যাব, তে চ তে ভগাঃ ব্রিকোণানি। মণিপুত্প্রভৃত্তিচতুশ্র 
মূলাধারপ্রক্কতিকত্বস্তে ক্রতবাৎ তেষাং ব্রিকোণাত্মকত্বম্। পত্রকোণে বৈন্দবং শ্লিষ্ট 

অষ্টারেহষ্টাদলাঘুজম্ত ইত্যত্র সম্যঙ-নির্ণীতম্। পুটভগানাম্ অস্তঃ মধ্যে | ত্রিবলয়ং 

্রস্থিত্রয়ং স্বাধিষ্ঠীনানাহতাজ্ঞান্তেফু অগ্রিশ্ধ্যচন্্রাত্বক রুদ্রগ্রস্থিবিকুঃগ্রস্থিবন্ষগ্র্থি- 
পর্যযায়ত্থেন স্থিতমিত্যর্থ; | তত্র স্ফুরৎ স্কুরস্তী। “ক্িয়াঃ পুংবস্ভাষিতপুংস্কাদনূত, সমা₹ 

নাধিকরণে” ইত্যা্দিনা পুংবস্ভাবঃ। বিছ্যুতঃ সৌদামিন্তাঃ বহে অগ্নেঃ ছামণেঃ 

হৃর্ধ্যন্ত ৷ নিযুতশব্ঃ অগণেয়্াং সংখ্যাং লক্ষয়তি। তন্তেবাভ। যন্তাঃ সা, সা চু সা! ছ্যাতি- 

লতা, নিত্য তটিগ্বল্লী স্থিরসৌদামিনীতি যাবৎ । তন্তাঃ সব্ুদ্ধিঃ। আজ্ঞাচক্রাস্তে ব্রহ্ধ- 
১৬০ 



৪৯৪ শস্থরো চার্ঘ্য-শরস্থমালা 

গ্রন্থিভেদনসময়ে বিছ্যান্নিধুতাভা, শ্বাধিষ্ঠানাস্তে রুদ্রগ্রস্থিভেদনসময়ে বহ্ছিনিষুতাভাঃ 

অনাহতচক্রান্তে বিষুঃগ্রস্থিভেদনসময়ে ছ্যমণিনিধুতাভ1! ইতি বিবেকঃ। ষড়আঅং 

মূলাধারগর্ভিতং স্বাধিষ্ঠানম্ আদৌ ভিত্বাঁ অথ তদনম্তরং দশদলং মণিপুরং তিত্বা 
দ্বাদশদলম্ অনা হতচক্রং ভিত্বা কলাশ্রং বিশুদ্ধিচক্রং ভিত্ব। দবযত্রং আজ্ঞাচক্রং ভিত 

গতবতী সহশ্রকমলমিতি শেষঃ| হে গিরিস্থতে ! তে নমঃ। 

অত্র চতুষ্ত্রং মূলাধারং স্থাধিক্ঠানে অস্তভূতং কৌলাঃ উপাসত ইতি প্রাগেব 
প্রতিপাদিতস্। সমস্ত স্বাধিষ্ঠানং ভিত! মণিপুরং প্রবিষ্টায়াঃ দেব্যাঃ উপাসনং 
কুর্বস্তীতিৎসময়মততত্বং চ প্রতিপাদিতম্। অত্রেদমুপহ্বরং-_-ষট্কমলেষু মনঃষ্ঠং 

ভূতপঞ্চকং তাদায্মোনাবতিষ্ঠতে। তচ্চ পিগুর্রঙ্ষাওয়োরৈ ক্যান্থুসদ্ধানমহিয়া 

ষট.কমলানুসন্ধানমহিয়া পঞ্চবিধসাম্যানুসন্বানমহিয়! যড়বিধৈক্যানুসন্ধানমহিয়। 
পিপ্ডাওং ব্রহ্মাগবদবভাদত ইতি সর্বযোগশান্ত্ররহম্তম্। অতএব যোগিন৷ 

চতুবিধৈক্যান্ন্ধানং কর্তব্যমেব | তথা চ শ্রয়তে-.. 

পিগুব্রদ্ষাগয়োরৈক্যং লিঙ্গস্থত্রাত্মনোরপি । 

স্বাপাব্যাকতয়োরৈক্যং ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মনোঃ ॥ 

অয়মর্থঃ_-পিগুবরহ্ষাগুয়োরৈকাং জ্ঞাতব্যম্। তদনস্তরং লিঙ্গা অবস্থত্রাত্মনোরৈ কাঃ 
অবগন্তব্ম্। লিঙ্গাত্বা লিঙ্গশরীরং একাদশেন্দ্রিয়গণঃ তন্মাত্রাপঞ্চকং ষোড়শকং 

লিঙ্গশরীরম্। নুত্রাত্মা ব্রহ্ধাগ্া বচ্ছিপ্নে। বায়ুঃ লিলশরীরম্ত অচিরাদিমার্গপ্রাপকঃ। 

তয়োরৈক্যমবগন্তব্যম। স্বাপাব্যারুতয়াঃ--ম্বাপঃ স্ুযুপ্তাবস্থাপন্নঃ সাক্ষী প্রাজ্ঞ; 

অব্যাককতঃ অবিদ্তাশবলিতং ব্রহ্ম তরোরৈক্যম্। ক্ষেত্রজ্ঞঃ জীবঃ, পরমাত্মা! বরহ্ধ- 

স্বরূপং) তয়োরৈক্যং জ্ঞাতব্যম। এবং সন্প্রদায়রহন্তসংক্ষেপঃ | বিস্তরস্ত স্থগভোদয়ে 

শারীরকে জ্ঞাতব্ঃ। অন্মিন্ শ্লোকে সৌন্দর্য্যলহ্ধ্যাং যাবৎ প্রমেয়জাতং সময়- 

সিদ্ধান্তরহস্তত্বেন কৌলগিদ্ধান্তরহস্তত্বেন চ প্রতিপাদিতমন্মাভিঃ সংক্ষেপতঃ। তৎসর্বং 
সুক্ছদৃশ। মহাত্মভিরহ্থদন্ধেযমিতি সর্ববমনবদ্যম্ ॥ ১০০ ॥ 

তনক্ষীম্ধল-টীব্চাল্ল বন্্পান্যুবাজগ ।--ভগবতি, আপনার ভজনরত 

ব্যক্তি বাকৃপতিত্ব ( পাণ্ডিত্য, কবিত্ব অথচ সরম্বতীভর্তৃত্ব) লাভ করিয়া বরঙ্মার 

অস্প্নাপাত্র ও গ্রপতিত্ব (প্রশথ্ধ্য অথচ লক্ষ্মীপতিত্ব ) লাভ 'করিয়া নারায়ণের 

অনুয়াপাত্র হইয়। বিচরণ করেন, রমণীয় শরীর দ্বার! ( সৌন্দধ্য লাভ করিয়া ) রূতির 

পাতিত্রত্য শিথিল করিয়! থাকেন, অর্থাৎ রতি তাহাকে দেখিয়া মদন-ভ্রমে তীহার 
প্রতি অনুরক্ক। হয়েন। , ( ইহা! সেই ভজনের প্রীহিক ফল) এবং তিনি অবিত্তাবন্ধ 
জীব ও অবিদ্ভার যে সম্বন্ধঃ তাহ! অপনীতু করিয়! নিত্যদেহে জ্যোতিঃশ্বরূপ পরমাননদ 



শঙ্করাচাধ্/-গ্রস্থমালা ৪৭৫ 

আন্বাদন করিয়৷ থাকেন। নিত্যদেহ অর্থে স্থুলদেহে দীর্ঘজীবন, স্ুলদেহাবসানে 

সুক্সপরীরের নিত্যত্ব। স্থুলেহ ঘত দিন থাকে, তত দিন তিনি জীবনুক্ত । পরে 
তাহার সাষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ঝ৷ সাধুজ্য মুক্তিলাভ হয়। সাষ্টি 
প্রভৃতি চতুর্ব্ধ মুক্তিতে পুনরাবৃত্তি আছে, সাধুজাই নিতা। তজনার ভেদে 

এই মুক্তিতেদ হইরা থাকে । বট্চক্রই শ্রীচক্ররূপে ধ্যেয়, ইহা পূর্বে কথিত 
হইয়াছে। ষটউক্রভেদ-শিক্ষার্থী সময়াচারীর প্রাথমিক সেব! মুলধার ও স্থাধিষ্ঠানে 

থাকিলেও তাহা প্রকৃত ভজনাস্থান নহে, এ ছুই চক্র তামিস্র নামে অভিহিত । 

মণিপুর হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যান্ত চারচত্র শ্রীচক্রের যে এক এক অংশ, তন্মধ্যে 
' *মণিপুরে ভর্জনাসিদ্ধির ফল-_দাষ্টি মুক্তি) অনাহত চক্রে ভজনাসিদ্ধির ফল__- 

সাহলাকা, বিশুদ্ধিচক্রে ভজনাসিদ্ধির ফল-_দামীপ্য, আজ্ঞাচক্রে ভঙ্জনাসিদ্ধির 

ফণ-_সারূপ্য। সময়াচারীর প্রকৃত ভজ্ঞনাস্থান-__-সহআর কমল, তথায় অবস্থিত 

চন্দ্রণ্ডল ও তন্মধ্যে ব্রিপুরন্ন্দরার ভজনার কথ। পুর্বে কথিত হইয়াছে। সেই 
তজন! সিদ্ধির ফল-__সাধুজযমুক্তি, তাহা! হইতে আর বিচ্যুতি হয় না। শিবশক্তি 

মিলিত হইয়৷ যেন একটি কৌটা । সাধুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই কৌটার মধ্যে 
কিয়া অনন্তকাল কেবল পরমানন্দ ভোগ করেন। সাষ্টি-মুকি--দেবীন্গরপমীপে 
নগৰাস্তগ নির্মাণ, তাহাতে বাস ও দেবী-সেবা। সালোক্য--দেবীনগরেই অবস্থিতি 
পূর্ববক দেবী-সেবা। সামীপ্য--দেবীসমীপস্থ পরিজনবৎ সেবানন্দলাভ। সার্প্য-- 

দেবীর তুল্যরপপ্রাপ্তি পূর্বক পৃথক্ অবস্থিত হইয়৷ আনন্দলাভ। এই সা 

প্রভৃতি চতুর্বিধ মুক্তি গৌণ। 

মুলাধার প্রভৃতি ষট.চ ঞকে শ্ট্ীবিষ্তাযন্ত্রৰূপে ধ্যান করিতে হয়। এই তাদাত্ম্য- 

ধ্যানই নামবিন্দুর প্রক্য। নাদ শ্রীচক্র ( অর্থাৎ শ্রীবিদ্ভাযন্ত্), বিন্দু ষটচক্র। শ্রীচক্র ও 

ষটচক্রকে অভিন্নভাবে গ্রহণই নাদবিন্দুর এঁক্য। শ্রীচক্রে ্রিকোণ, অষ্টকোণ, দশ- 
কোণস্বয়, চতুর্দাশ কোণ, শিবচক্র-চতুষ্ট় বৃত্ত, তাহার বাহিরে শ্তুদ্রুুক্ত ভৃপুর- 
রশ, চতুষ্ধারে সোপান, এবং চত্ুারযুক্ত বৈন্দব স্থান__এইরূপে শ্রীচক্র রচন! হয়। 

চিত্র পরপৃষ্ঠায় দেখ। ফট চক্রে শ্রীচক্র সম্পাদন করি ধার প্রণালী, আধার অর্থাৎ 
মূলাধারচক্র চতুর্দল, তাহার কণিকাই শ্রীচক্রের ত্রিকোণ) শ্থাধিষ্ঠান যড়.দলপল্স, 

তাহার কর্ণিকাই প্রীচক্রের অষ্টকোণগ, মণিপুর দশদলপন্প, তাহার কর্ণিকা শ্রীচক্রের 
প্রথম দশকোণ, অনাহতচক্র ছ্বাদশদলপন্ম, তাহার কর্ণিকা শ্রীচক্রের দ্বিতীয় 
দশকোণ, বিশুদ্ধিচক্র যৌড়শদলপণ্ম, তাহার কর্ণিক! শ্রীচক্রের চতুর্দশ কোণ, 

শক্তিচক্রের এঁক্য এই পর্যযস্ত। আজ্ঞাচক্র ছ্বিদলপন্প॥ এক দিকে অষ্টকোণ ও 



৪৭৬ শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমালা 

অপর দিকে ষোড়শকোণ--এই ছ্বিবিধ কর্ণিকা, অর্থাৎ আজ্ঞাটক্রই শিবচক্র- 
চতুষটয়াত্মক। পূর্বোক্ত রদ্রগ্রন্থি, বিঞুগ্রন্থি ও ব্রন্ধগ্রশ্থিই ত্রিবৃত্তঃ_তছুপরি 
সহঅদলকমল, তদীয় কর্িকাই শ্রীচক্রের সোপান-যুক্ত চতুত্বরসমন্থিত তৃপুরত্রয়। 
আর সেই কণ্রিকামধ্যে শ্রীচক্রের চতুদ্ধীরযুক্ত বৈন্দবস্থান ৮ এই প্রকার শ্রীচক্ত 
ও যটচক্রের এঁক্যধ্যানই লাদবিন্দুর প্রীক্য। 

সময়াচানী গুরু লক্ষীধরের মত, কথিত নাদবিন্দুর খীক্যের স্তায় আরও পাঁচটি 
ধরক্য আছে, সেই বড়বিধ কয ধারণাই ভগবতীর পুজা । পাঁচটি ধক যথা-_ 
বিন্দুর সহধিদ্চ কলার এঁক্য, নাদের সহিত কলার এঁক্য, কলার সহিত বিন্দুর গ্রক্য, 

কলার সহিত নাদের এঁক্য, এবং শ্রীবিষ্ভার সহিত পূর্বোক্ত সমুদয়ের এঁক্য। 
ষড়.বিধ এক্যধারণা সিদ্ধ হইলে মণিপূরচক্রে দশতুজা ভগবতী শ্রীবিস্তার প্রতাঙ্ষ 
দর্শন কূয়। 

এক্ষণে বিন্দু প্রভৃতির স্বরূপ কথিত হইতেছে ।-_বিন্দু,'শিবের শক্তি (মূল 
গুককতি) এক, তিনি জগতের স্ৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-হেতুঃ তিনি শিরঃস্থিত সহত্রদলকমল 
করিকামধ্যে অবস্থিত, ধ্যানে তাহার আকার চতুক্কোণ, তন্মধ্যে নাদরূপী শিবতন্ব 
চৈতন্ত। উল্ত পরাত্মক. এক বিন্দুই অর্থাৎ মূল প্রক্কৃতিই দশপ্রকার স্বরূপ ধারণ 
করেন। তাহাই ফটচক্র। মূলাধারে চতুর্দাল চারবিন্দু; স্থষ্টি হেতু--মন, বৃদ্ধি, অহস্কার 
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এবং চিত্ত, ( মনের বৃত্তি--সঙ্বল্প-বিকল্প, বুদ্ধির বৃত্বি__নিশ্চয়ঃ অহঙ্কারের বৃত্তি 

“অহং-বিষয়ক জ্ঞান, চিত্তের বৃত্তি_ স্মরণ ) স্াধিষ্ঠানে ষড়দল ছয় বিন্দুঃৎ কাম- 

ক্রোধাদি ষড়রিপু,__সংহারহেতু এই দশবিন্দু, মণিপূরে দশদলরূপে স্থিত ) 

অনাহতচক্রে দ্বাদশ দরের দশদল- _মণিপুরের দশ বিন্দু এবং অপর দলদ্ব় মূলাধার 

ও স্বাধিষ্ঠানম্বরূপ হওয়ায় তাহাও সেই মে চক্রের ছুইটি সমষ্টি বিন্দু ; বিশুদ্ধিচত্রে 

ষোড়শ-দলের দ্বাদশ বিন্দু অনাহত চক্রের ন্তার এখং অবশিষ্ট চারবিন্দু মূলাধার 

চতুর্দিলের চাঁরবিন্দু; আজ্ঞাচক্র দ্বিদল, তাহা৷ মূলাধার স্থাধিষ্ঠটান স্বরূপ) 

অতএব মণিপূর হইতে আজ্ঞা! পর্য্যন্ত চারচক্রের উপাদান ঝ! প্রকৃতি স্ুলাধার ও 

“খ্বাধিষ্ঠান | (রুত্রগ্রস্থি-_-তমোগুণের গ্রস্থি বলিয়। মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান ৩ শুদ্ধঃ 

স্কোহবহুল এই স্বারণে উপাসনার স্থান নহে। রুদ্রগ্রস্থির উদ্ধ চক্র উপাসনার 

আলম্বন, ইহা! সময়াচারীর মত, কৌলগণ মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানকেই বিশেষভাবে 

আলম্বন করিয়! থাকেন )। ও 

একই বিন্দুর এইরূপে দশধা ভেদ । কলা! পঞ্চাশৎ মাতৃকবর্ণ। ষট চক্রের 

দুই দুই চক্র অন্নিথণ্ডঁ, হূর্যাথণ্ড এবং চন্ত্রখণ্ড নামে উক্ত। সর্বনি়ে 

অগ্নিথগ্ড, মধ্যে নুর্য্যখও, উর্ধে চন্দ্র । এই চন্ত্রথণ্ডে ষোড়শ স্বরঃ হুর্যাথণ্ডে 

স্পর্শবর্ণ, অগ্নিথণ্ডে অন্তস্থ বর্ণ ও হৃকারবর্জিত উদ্মবর্ণ, বৈন্দব স্থানে হকার 

ও দ্বিতীয় লকার (এই ল্রকার বাঙ্গালায় “ড়” আকারে পরিবর্তিত, 

শবশান্ত ও তন্্রশান্ত্রে ইহা হ্িতীয় লকার, মহারাষ্ট্র লাগরাক্ষরে ইহার 

আকারভেদও দৃষ্ট হয়) ক্ষকার সর্কত্র। কল! তিথিন্বরূপ, ত্রিপুরানুন্দরীর 

নিত্যানার়ী অন্ুচরীরা কলাম্বরূপা। মূলমন্ত্র ভ্রিকুট,_-তাহাতে পঞ্চদশ 
অক্ষর, কল! সেই সেই অক্ষরম্বরূপা, সেই পঞ্চদশাক্ষর ত্রিখণ্ড? ত্রিখওড চন্দ্র সুর্য 

ও অগ্রিম্বরূপ ) সোম হূর্য্য ও অগ্মি- ত্রহ্ধা, বিষুঃ ও রত্রগ্রস্থিস্বরূপ ; উক্ত গ্র্থিত্রয় 

নস্থিত মায়াকীজত্রয়্থরূপ, এ মায়াবীজ, ভূবনেশ্বরী নত উহা! ভ্রিপুরাসন্রী 

মূলমস্ত্রের অস্তর্গত মূলমন্ত্র, ভীবিস্তাষস্ত্রের নব চক্রের সহিত অভিন্ন, নব চক্র-_দেহস্থ 

ষট চক্র গ্রত্িত্রয় এবং সহশ্রদল কমলের সহিত অভিন্ন । এইরূপ ক্রমে যে 

জভেদ ব1 তাদাম্ম্য ধ্যান, তাহাই কলানাদৈর ্রক্য। কলাঁকে প্রথম আশ্রয় 
করিয়া সহঞ্দলকমলগ্থ নাদ পর্বাস্ত ধ্যানে একাচিত্তা-_কলার সহিত নাদের 
এঁক্য। আর নাদকে প্রথম আশ্রয় করিয়া! অস্তে কলা পর্যান্তের যে পূর্বোদ্ক- 

রূপে ধরক্যাচিস্তা, তাহাই নাদের সহিত কলার ধ্রক্য। স্লারোহ-প্রণলী আশ্রয়ে 
উক্যচিস্তার তেদ হেতু বিন্দুর সহিত কলার এঁক্য ও কলার সহিত বিন্দুর কা 
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পৃথকৃভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । কথিত পঞ্চবিধ ধঁক্য--্্মাবিস্তার সহিত একা 
সাধন! হইলে বড়বিধ এক্য হইয়। থাকে । পূর্বোক্ক পঞ্চবিধ মাম্যসাধন। এবং 
এই এীক্যপাধনার ফলে দেহ ও বিশ্বের একত্ব জ্ঞান, লিঙ্গশরীর ( একাদশ ইন্জিয় 
ও পঞ্চতন্মাত্র ) ও বিশ্বব্র্ধাওস্থ বাধুর একত্ব জ্ঞান, প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সুযুগ্ত্যবস্থোপহিত 

জীব ও ঈশ্বরের একত্বজ্ঞান ও সর্ববক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মার একত্বপ্ঞান--এইরূপ ক্রমে 
অদ্বৈতজ্ঞান হুয়। তাহার ক্রম জ্ঞানাদি গুরূপদেশ ব্যতীত হয় না, এইরূপ 

কারণে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা হইতে বিরত হইলাম ॥ ১০০ ॥ 

-টীক্ক1।-__সরন্বত্যা ইতি। ত্বত্তজনবান্ স্বত্তক্তো 
জনঃ বিধিহরিসপত্বঃ দন্ সরম্বত্যা লক্ষ সহ বিহরতে বিধিহরিপ্রতিপক্ষমপি ্ত্তক্তৎ 

সরদ্বতী লক্ষ্মী চ ভজতে ইত্যর্থ। রম্যেণ বপুষা আত্মনঃ* সৌনাধ্যেগ রচ্ছেঃ 

পাতিব্রত্যং শিথিলয়তি | ব্রক্গাণ্ডে মম পতিঃ সুন্দর ইতি রত্য! নির্বন্ধং দূরী- 
করোতি। ভক্তঃ কিস্ভৃতঃ? ক্ষয়িতপশুপাশব্যতিকরঃ দূরীকৃতঃ অজ্ঞানরূপঃ 

পাশে! যেন স তথ! চিরং বুকালং জীবন্নেব বন্ধাভিথ্যং রসং রূসয়তি আস্মাদয়তি 

জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥ 

তঅন্মুলাচ্গ 1 জননি! যে সাধক ভক্তিপূর্বক তোমার উপাসনা করেন, 

তিনি ব্রহ্গ। ও বিষ্ণুর সপত্বু হইয়! সরদ্বত্তী ও লক্্মীর সহিত বিহার করিতে থাকেন 

অর্থাৎ তিনি সরস্বতী এবং লক্ষমীরও প্রসন্নত। লাভ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ 

তিনি শ্বীর সৌন্দর্ধ্য হ্বারা রতির পাতিব্রতাধর্মও শিথিল করিয়া ফেলেন । ঈদৃশ 

সাধক চিরজীবী হইয়1 অজ্ঞানপাশ উম্মোচন পূর্বক পরমব্রক্গানন্দ ভোগ করিতে 
থাকেন ॥ ১০০ ॥ 

নিধে নিত্যন্মেরে নিরবধিগুণে নীতিনিপুণে, 

নিরাঘাটজ্ঞানে নিয়মপরিচিত্ৈক নিলয়ে । 
নিবত্য! নিম্মুক্তে নিখিলনিগমাস্তস্ততপদে, 
নিরাতক্কে নিত্যে নিগময় মমাপি স্ততিমিমান্ ॥১০১॥ *% 

টীন্বণ ।-_নিধে ইতি। নিধীয়তে অন্ন বিশ্বমিতি 
ধারে! । নিত্যং প্রতিক্ষণং শ্রেরমানন্দহাসঃ যন্তাঃ, হে নিত্যান্মেরে | নির্গীতো- 

হ্বহিরিয়ত্ত। গুণানাং যন্তাঃ | হে নীতৌ। নিপুণে! বথোচিতনিগ্রহান্থুগ্রহপরে ! 

নিরাধাটমপরিমিতং জ্ঞানং-যন্তাঃ, ছে নিরাঘাটজ্ঞানে ! নিগমপর! বেদাস্তবাদিনস্তেষাং 
+ আয়ং লোকে লক্মীধরেণ পীপক্করাটারধযাভগবত্িরকৃতত্ব প্রখ্যাপ্যোপেক্ষিতঃ। 
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চিত্তমেকং গ্রধানং স্থানং যন্তাঃ | নিয়তিঃ শুভাশুভং কর্ম তথা কর্হীনে ! অপর্ধ্যাপ্র- 

বেদান্তে স্ততং পদং স্থানং যন্তাঃ, হে নিখিলনিগমান্তপ্ততপদে ! নির্গতমাতক্কং ইদং 

কর্তব্যমিদমকর্তব্যমিতি চিত্তচাঞ্চল্যং যস্তাঃ, হে নিরাতস্কে! হে নিত্যে! ইমাং 

মমাপি স্ততিং নিগমন্ত্ু বেদবৎ কুরু। যথা বেদ-প্রমাণং তথা কৃুর্কিত্যর্থঃ। 

নিশমমন ইতি পঞ্চাননঃ ॥ ১০১ ॥ 

অন্ুত্বাচ্গ।-জননি! তুমি নিখিল জগতের আধারদ্বরপা। তুমি 

প্রতিক্ষণ "আন্নযুক্ত হান্ত করিতেছ। তোমার গুণের সীমা নাই। তুমি 

যধোচিত নিগ্রহানুগ্রহে সর্বদা নিরতা। তুমি অপরিমিত জ্ঞানসম্পর্ন। তুমি 

যম়নিয়মপরারণ জনগণের চিত্তে সর্বদা অবস্থান করির। থাক। তুমি কম্মফলের 

অধীন নহ। নিখিবু বেদান্তে নিরন্তর তোমার পদ জ্তুয়মান হইয়া থাকে । তুমি 

আতঙ্কহীন! অর্থাৎ কর্তব্য অকর্তব্য চিন্তায় তুমি চঞ্চল। নহ। হে নিত্যাননামগ়্ি ! 

ম্তকৃত এই স্তোত্র বেদবৎ প্রমাণিক করিয়| দাও ॥ ১০১ ॥ 

প্রদীপল্ভালাভিদ্দিবসকরনীরাজনবিধিঃ, 

স্বধাসুতেশ্চন্দ্রোপলজললবৈররধ্যরচন! । 
স্বকীঝ়ৈরস্তোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যজননং, 

ত্বদীয়াভিব্ববাগৃতিস্তব জননি বাচাং স্ততিরিয়মূ ॥ ১০২ ॥ 
তলক্গমী্থল্-ব্রুত-টীন্া ।-_ প্রদীপন্ত করদীপিকায়াঃ জালাভিঃ কীলাভিঃ 

দিবনকরন্ত ুয্যন্ত নীরাজনবিধিঃ নীরাজনকৃতাম্। স্থধাস্থতেঃ চন্ত্রস্ত চন্ত্রোপল- 

জললবৈঃ চক্ছ্রোপলানাং চন্ত্রকাস্তানাং জললবৈঃ নিষ্যন্দৈঃ অর্ধ্যরচনা । স্বকীয়েঃ 

আত্মসন্বস্িভিঃ | এতং স্বকীয়পদং প্রদীপজালাভিরিত্যাদৌ ব্যত্যয়েনান্বেতি 

স্বকীয়াভিরিতি। অন্তৌতিঃ জলৈঃ সলিলনিধিসৌহিত্যকরণং সমুদ্রন্ত তৃপ্ডিহেতুঃ 

তর্পণবিশেষঃ। ত্বদীয়াভিঃ তছুৎপন্াভিঃ ত্বদীয়াভিঃ বাগৃভিঃ ত্বৎস্বরুপৈঃ বাকাসন্দ্ভৈঃ 

স্তুতিঃ স্তোত্রং তব ভবত্যাঃ জননি ! মাত! সবিত্রীত্যর্থঃ বাচাং বাক্াপ্রপঞ্চন্ত 

স্ততিরিয়মূ। 

অব্রেখং পদযেট্দনা--হে বাচাং জননি ! যথা স্বকীয়াভিঃ প্রদীপজালাভিঃ 

দিবসকরনীরাজনর্তিধিঃ, যথ৷ শ্বকীয়ৈশ্চন্রোপলজললবৈঃ সুধাস্থতেররঘ্য রচনা ভবতিষ্ধ 

যথা শ্বকীৈরস্তোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যকরণং ভবতি তথ ত্বদীয়াভিঃ বাগ.ংভিরেব 

তবেয়ং নর ৃ 

অন্র ইন স্ততিরিতি ধদা পূর্বোক্ত প্রদীপঞজালাদিবাকাপ্রতিপাদিতার্থসাম্যপরাম্শ; 
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তদা প্রতিবস্ত,পমালঙ্কারঃ, উপমানোপমেয়ম্বব্তপ্রতিবস্তভাবেনাবয়াং। যদা ইয়ং 
স্ততিরিতি স্বরূপমাত্রং পরামুষ্ঠতে তদ! ভিন্নবাক্যত্বেন বিশ্বপ্রতিবিস্বাক্ষেপাৎ 

ষটাস্তালঙ্কারঃ। এবং প্রতিবন্তূপগাদৃষ্টাস্তালঙ্কারয়োঃ অন্বরভেদেন প্রতীয়মানত্বাং 

বাক্যদ্য়শ্রবণাৎ সংহৃষ্টিরেবেতি ধোয়ম্। 

অশ্মিন্ সৌন্দর্য্যলহরীপ্লোকশতকে “সমানীতঃ পত্যাং” * ইতি *সমুভ্ততস্থুলব্তন- 

ভরম্” 1 ইতি “নিধে নিতাম্মেরে” 2 ইতি শ্লোকত্রয়ং বর্ততে । তত, তগবৎ- 
পাঁদরচিতং ন ভবতিঃ কেনচিৎ প্রক্ষিপ্তমিতি ন ব্যাখ্যাতম্। গ্লোকশতকমেব 

ব্যাখ্যাতফ্ ॥ ১০২ ॥ 

অচ্যতানন্দক্কত-টীক্ষা ।- প্রদীপ ইতি। হে বাচাং জনি" 
ইয়ং স্ততিস্বদীরাভির্ববাগ ভির্ববিরচিত| নাত্র মম কর্তৃত্বমিতি ভাবং,। অত্র দৃষ্টান্ত, হু 

প্রদীপেত্যাদ্ি। যথ৷ প্রদীপজ্বালাভিদ্দিববকরন্ত নির্ধঞ্ছনবিধিঃ বিশ্বব্যাপকন্তেজনা 

স্বল্পতেঞ্জোইনুভবিষ্যতীত্যর্থঃ | যথ৷ সুধাসিন্োশ্ন্্রস্ত চান্্রোপলশ্চন্ত্রকান্তমণিবিশেষঃ | 

তশ্মাদ্যদমৃতং অবতি তদমূতেনাধ্যরচন! | যথা স্বকীয়ৈরস্তোভিঃ সমুদ্রোখিত- 
বারিভিঃ সলিলনিধেঃ সৌহিত্যকরণং গ্রীতিজননমিত্যর্থঃ ॥ ১০২ ॥ 

অন্যুলীকগ ।-হে ব্রহ্ধাগজননি ! যিনি স্বীয় তেজঃসমূহ দ্বারা জগন্মগুল 
পরিব্যাপ্ত করিয়৷ রহিয়াছেন, তাদৃশ দিবাকরকে দামান্ত দীপশিখা দ্বার! নীরাজিত 

করা যেরূপ, ন্ুধাসিস্কু চন্দ্রের পুজার নিমিত্ব চন্ত্রকান্তমপি-নিঃশ্গুত অমৃত- 

বিন্দু দ্বারা অর্থরচন। করা ষেরপ এবং সমুদ্র-সলিল দ্বার সমুদ্রের তর্পণ 

করা যেরূপ, তুমি বাক্যসমুদায়ের জননী বলিয়া আমি তোমার বাক্য দ্বারাই 

সেইরূপ তোমার স্তব করিলাম। ইহাতে আমার কোন কর্তৃত্বই নাই ॥১০২॥ 

মঞ্জীরশৌভিচরণং বলিশোভিমধ্যং) 

হারাভিরামকুচমন্ুরুহায়তাক্ষমূ | 

লীলাত্মকং হিমমহীধরকুন্যকা খ্যং 
জ্ঞানপ্রদীপমিমমীশ্বরদীপদীপ্তমূ ॥ ১০৩ ॥ ণা 

অমচযুত্তাননন্দক্কুত-টীক। ।_ন্ীরেত্যাদি। |  হিমমহীধরক্তকা 
4 * অয়ং “অরাল! কেশেযু” ইতানস্তরং পঠাতে | অচ্যুতানন্দেনীপায়ং ৭ 

1 অয়ং "গিরামাছ:” ইতানভ্তরং পঠাতে। 
* শু অয়ং "দরস্বতা।” ইতানস্তরং পঠাতে | নু 
খু অন্পং ক্লাকো লক্গীরেণ নোল্লিখিতোহপি। অত্র “দীপদীপুম্ঃ ইতাত্র ৪১ ইতি 

পাঠঃ সমীচীন; 1 



শঙ্করা চাধ্য-গ্রন্থমাল। ৪৮১ 

আখ্যা বন্ত তং জ্ঞানপ্রদীপং জ্ঞানময়ং দীপম্ অহ্মীড়ে ইতুযুচ্যমানক্রিয়া ভাবাস্তর- 
প্রবিষ্টা। কিস্ভৃতং তম্? ঈশ্বরদীপদীপ্ুম্ ঈশ্বররূপেণ দীপেন বর্ত্যা প্রকাশীতৃতম্॥১*৩1 

অসন্নুলাচ্গ ।_ধাহার পদযুগল মণিমক় নৃপুরে শোভা পাইতেছে, ধাহার 
মধাদেশ ত্রিবলি দ্বারা$ বিখোভিত, ধাহার স্তনতট হারাবলি দ্বারা অপরূপ রূপ্ 

ধারণ করিয়াছে, ধাহার নন্বনত্রয় বিকসিত কনলদলের স্তার আয়ত, যিনি লীলা 

ময়ী, তারৃশ হিমালয়কন্যকারূপ যে জ্ঞানপ্রদীপ ঈশ্ববরূপ বর্তি দ্বারা নিরস্তর 
প্রকাশীতৃত ব্ুহিয়াছেন, আমি তাহার সম্ভব করিতেছি ॥ ১০৩ ॥ 

ইণ্থং শঙ্করমুর্তিনা ভগবতা৷ বাঙ্দেবতাসিন্ধুনা, 
প্রীসৌন্দর্ধ্যস্থধানদীস্তরতিরিয়ং কৃপ্ত। বিচিত্রা গুণৈঃ | 
আবৃত ধ্তশক্তিভিদদশশতা বৃত্ত নবৈঃ সাধকৈ- 

স্তান্ কুব্বাত কঝুন্ নরেব্দ্মুকুটীসংঘৃষ্টপাদান্তুজান্ ॥ ১০৪।% 
ইতি আন্ন্দলহরী সমাপ্ত। ॥ 

ইতি শ্রীণোল্লকুলসম্প্রদায়প্রবণ্তকভ্রমরান্বিকাবর প্রসাদসমুল্লসিতমহাসারম্বতভট্র- 

লোল্লপতিগ্রস্থবিবরণ কর্তৃ-হ্ীমহোপাধ্যায়মহাদেবাচাধ্যনপ্তমেন সাহিত্যপারিজাতস্ৃতি- 
কল্পতকপ্রবন্ধপ্রবন্ধ,-লক্ষ্মীধরাধ্যষষ্ঠেন ভরতার্ণবপোতাখ্যসাহিত্যমীমাংসা গরন্থধয়প্রণেতৃ- 

বিরিঞ্চিমিশ্রপঞ্চমেন মীনাংসাদ্বয়জী বাতুনির্মাতৃপুরুষোত্তমমহোপাধ্যায়প্রনপ্ত1 প্রাভা- 

করামৃতবাহিনীপ্রভাবলীথগুনাগ্নেক প্রবন্ধসন্দর্ড-প্রবর্তকবিবিধবিরুদপদমহোপাধ্যায়- 

লক্ণীরয্যপৌত্রেণ নয়বিবেকদদীপিকা প্রবন্ধ-সংবিধাতৃমহোপাধা য়বিদবৎসার্বভৌমনৃতন- 
ব্যানাগ্ভনেকবিরুদাক্কষিত-শ্রীবিশ্বনাথতট্টারকতনয়েন অধীতদশশতনয়েন পার্বতীগর্ভ- 

শুক্তিমুক্তারত্বেন বহরুতরুতধী চিরত্বেন লোল্লকুলকলশাঘুধিসুধাংগুনা যশঃপ্রাংগুনা 
হরিতগোত্রকল্পশীখিন। আপন্তম্বশাখিনা বড়দশনীপারদৃশ্বনা প্রতিপক্ষবৃক্ষঝঞ্ধীমাত- 

রিশ্বন! ত্রমব্রাঞ্ধিকা প্রসাদসমাসাদিত প্রতিভুঁবিশেষেণ ভূবি শেষেণ ভ্লিখিলযামল- 

তন্্ার্ণবাবগাহনরুত্রেণ আশ্রয়ীককতগজপতিবীরকুদ্রেণ নীলগিরিন্ুন্নরচরণারবিন্দ- 
চঞ্চরীকেণ বাণীর্স্চরীকেণ সরস্বতীবিলাসাদ্ভনেকম্থ্তিনিবন্ধন-লক্ষমীধরাগ্নেক- 

সাহিত্যনিবন্ধন-নয়গ্রিবেক ভূষণাগ্ভনে কগুরুমতনিবন্ধন-যোগদীপি কাগ্নেকপাতঞ্জল-মত- 
নিবন্ধন-মহানি বন্ধনাখ্যমীনবধন্শশাস্ত্রটাকা-কর্ণাবতংসবর্থীবতংসাগ্নেক-কাবাকল্পকেন্জ 

নত নিগ্রহান্ুগ্রহকৌশিকেন শ্রীমহোপাধ্যায়লক্ীধর-দেশিকেন 
ধ রুতেয়ং লক্ষ্্ধরাখ্য। সৌন্দর্ধ্যলহরীস্তরতিব্যাখ্যা ; অনয়! ০ হু ভগঝ্তী ভবানী 

১০৩০৪ ক্লোকৌ লক্ষ্ীধরেণ তাতো । রি 

১ম--৬১ 



৪8৮২ শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমালা 

অন্মদীয়ানাং লক্ষমীধরাচার্যযাণাং পদ্ম... 

বমমিহ পদবিস্ভাং তন্্রমান্বীক্ষকীং বা, 

যদি পথি বিপথে ব৷ বর্তয়ামঃ স পন্থা; । 

উদয়তি দিশি যন্তাং ভাম্ুমান্ সৈৰ পূর্ব, : 

ন হি তরণিরুদীতে দিকৃপর্নাধীনবৃত্তিঃ ॥ 

সায়ং সম্ফুল্লমল্লী-নুমন্থুরভিস্ধা মাধুরী-সাধুরীতি- 

প্রেংপৃক্মানুপুখস্ফ্রদমরসরিদ্বীচিবাঁচালবাচঃ। 

লোল্লশ্রীলক্ষণাখ্যো গুণমণিজলধির্ভীসতে তৃ্থুবালী- 

কেলী-নালীক-পালী-দশশতকিরণে! বিদ্বদগ্রেসরোইসৌ ॥ 
যণ্ত সপ্তমঃ--যঃ কর্ণাটবনুন্ধরাধিপমহাস্থানে স্থবর্ণায়িতো 

যো বিদ্বন্নিকষায়িতে। নুপগৃহে বেমাখ্যপূর্থীশিতুঃ। 

শ্রীমল্লোল্লটভন্টশিষ্য ইতি যো৷ লোল্লাখাঁয়! শ্রয়তে 
শীশেষা্য়শেখরঃ স হি মহাদেবো বিপশ্চিন্মহান্ ॥ 

তন্তোক্তিঃ--নিকষায়িতুমীহে বা! স্থবর্ণায়িতুমেব বা। 
নুবর্ণায়িতুমেবেছে নিকষ! ন হালস্কি যা ॥ 

ত্কন্তক তবাবদুকনিচয়ং বাদিত্বমান্তাং মম 

ব্যাখ্যাতৃত্বমুদারশিষানিবহল্লাঘাং তথ| তিষ্ঠতু । 

স্বর্জোক-চ্যবমান-সিদ্ধ-তটিনী-কল্লোলসল্লাপিনা- 
মুল্লাসা বচসাং ন কম্ত মনসাং মৎকাশ্চমতকারিণঃ ॥ 

গতোহম়ং শঙ্করাচার্য্যো বীরমাহেশ্বরো৷ গতঃ। 

ষট চক্রভেদনে কে। বা জানীতে মৎপরিশ্রমম্॥ 

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ । 

অসচ্যান্নন্দত্েত-টীব্চা'।__ইথমিত্যাদি | শ্থগমম্ ॥ ১০৪ ॥ 

ইতি আনন্দলহরীস্তোত্রটীকা। .. 

।--এই প্রকার বাগ্দেবতাসিন্ধু শঙ্করাবতার গবান্ শঙ্কর কর্তৃক 

লিচিত্রর্ূপে গ্রথিত শ্রীসৌন্দর্য্য-নুধানদীরূপ এই স্তোত্র, ধৃতশ্তি তরু সাধকগণ 

* সহম্্রঝার পাঠ করিলে নরেন্দ্রগণসেবিত শ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারেন ॥ ১০৪ ॥ 

আনন্দলহরী সমাপ্ত । 

এজ এডি, 

চা 



নিরঞ্জনাষক-স্তোত্র 

স্থানং ন মানং ন & নাদ-বিন্দু-রূপং ন রেখ। ন চ ধাতুবর্ণমূ। 
দ্রষট ন দৃশ্যং শ্রবণং ন শ্রাব্যং, % তন্মৈ নমো ব্রহ্ম -নিরঞজনায় ॥১॥ 

অন্ুব্বাগ | যিনি স্থান নহেন, ধাহার পরিমাণ (সীমা) নাই, যিনি নাদ ও 

বিন্দুনহেন, যিনি রূপ নূহেন, রেখা নহেন, ধাতু ও বর্ণ নহেন, দর্শক ওঁ দর্শনীয় 

* স্ছেন, শ্রবণেক্জ্িয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নছেন, সেই নিরঞ্জন বরজ্ধফে 

নমষ্টার ॥১॥ ও 

রৃক্ষো ন মূলং ন চ বীজকুলং, শাখ। ন পত্রং ন চ বল্পিপল্লবমু । 

পুষ্পং ন গন্ধে ন ফলং"ন ছায়া, তন্মৈ নমে ব্রহ্গ-নিরঞ্জনায় ॥২॥ 
অন্মুব্বাচ্গ ।__ঘিনি বৃক্ষ নহেন, বৃক্ষের মূল ও বীজস্তুপ লছেন, শাখ! 

ও পত্র নহেন, লত! ও পরব লহেন, যিনি পুষ্প ও গন্ধ নছেন, ফল হেন, ছায়। 

নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রহ্গকে নমস্কার ॥ ২ ॥ 

বেদে। ন শাস্ত্রং ন চ শৌচ-সন্ধ্যে, 

মন্ত্র ন জাপ্যং ণ" ন চ ধান-ধেয়মূ। ধরঃ 

হোমে। ন যজ্ঞো ন চ দেবপুজা, 

তস্মৈ নমে। ব্রহ্ম-নিরগ্রনায় ॥ ৩ ॥ 

অসন্যুাচ্ট ।-যিনি বেদ নহেন, শাস্ত্র (ধর্মশান্ত্র) নছেন, শৌচ (পবিত্রতা) 
নহেন, সন্ধ্যা নহেন্, যিনি মন্ত্র নহেন্ জাপ্য নহেন, যিনি আধার নহেন, আধারে 

স্থাপনীয় নহেন, যিনি হোম নেন, যজ্ঞ লহেন্ত এবং দেবপৃজা নেন, সেই নিরঞ্চন 
ব্রহ্ধকে লমস্কার ॥৩॥ 

আধো! ন চোত্ীং 7 শিবে৷ ন শক্তি? পুমান্ ন নারী ন চ লিঙ্গমৃত্তিঃ। 
্রক্মা। ন বিষ্র্ন“ দেবরুদ্রস্তন্মৈ নে! ব্রহ্ম-নিরঞ্জনায় ॥ ৪ ॥ 
বক --ধিনি নিয় নহেন, উর্ঘদিক নছেন। শিব নেন, শক্তিও 

* শিবা পাঠ হইলে ছন্দোদোষ হয় না। 

1 দন্ত পাঠাত্তর | ' | ধ্ান-ধোয়ষ্, স-গোষ পাঠ্ুত্তর | 
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নছেন, পুরুষ নহেন, নারীও নহেন, যিনি লিঙ্গমৃত্তি নহেন, যিনি ব্রন্ধা। নহেন, 

বিষণ নহেন, রুদ্রদেবও নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্হ্গকে নমস্কীর ॥ ৪ | 

অখগু-খণ্ং ন চ দণ্ত-দণ্ডযং কালোহপি জীবে ন গুরুর্ন শিষ্যঃ | 
গ্রহ! ন তারা ন চ মেঘমালা, তন্মৈ নমো! ব্রহ্ম-মিরঞ্জনায় ॥ ৫ ॥ 

অসন্নুবাচ্গ।-ধিনি অথ বাঁ খণ্ড নছেন, দণ্ড নহেন, যিনি দণ্ডের 

যোগাও নহেন, যিনি কাল (সময়) নহেন, যিনি জীব নহেন, গুরুও শিষ্য 

নছেন, যিলি গ্রহ, তারা ও মেঘমাল! নহেন, সেই নিরপ্রন বক্ধকে নমস্কার ॥ ৫ ॥ 

শ্বেতং ন পীতং ন চ রক্তরেতো, ছৈমং ন রৌপ্যং ন চ বরর্ণমূ |. 
চন্দরার্কবহ্রুদযে! ন চান্তং তন্মৈ নমো ব্র্ষ-নিরপ্রনায় ॥ ৬ ॥ 

অন্যুবাচ ।--ধিনি শ্বেত নহেন, গীত নহেন, যিনি রক্ত বা রেতঃ 

নহেন, স্বরময় নহেন, রজত নহেন, যিনি চতুর্ধর্ণ বা যশঃ নহেন, যিনি চক্র 
ু্ধ্য ও অগ্মির উদয় বা তিরৌভীব নহেন, সেই নিরঞ্জন ব্রন্ষকে নমস্কার ॥ ৬ ॥ 

স্বর্গে ন মর্ভে নগরে ন সত্রে, জাতেরতীতং ন চ ভেদভিন্নমূ। , 
নাহং ন তত্বং ন পৃথক্ পৃথকৃত্বাৎ, তন্মৈ নমো ত্রহ্ম-নিরগ্রনায়।৭॥ 

অন্যুবাচ ।--যিনি স্বর্গে নহেন, পৃথিবীতে নহেন, নগরে নহেন, সন্ত 

স্থানে নেন, যিনি জন্মের অতীত, যিনি ভেদ ও ভির নহেন, অহং নহেন। তং 

নহেন, ত্বং নহেন, যিনি পৃথক্ত্ব হইতে পৃথক নহেন, সেই নিরঞ্জন বন্ধকে 
নমস্কার ॥ ৭॥ 

গভীর-ধীরং ন ঘনং ন শূন্যং, *্৯ সংসারসারং ন চ পাঁপপুণ্যম্। 

ব্যক্তং ন চাব্যদ্রুম-ভেদভিননং তন্মৈ নমে ব্রদ্ম-নিরপ্জনায় ৬৪ 
ইতি নিরপ্তীনা্উকং সম্পূর্ণম্। 

অন্মুবাচ ।ধিনি গম্ভীর নহেন, ধীর নহেন)। ঘন নহেন, শৃল্ত 
নহেন, ধিনি সংসারের সার, যিনি পাপ নহেন, পুণ্যও নছেন, ধূর্যনি বাক্ত নহেন, 

(মিথচ অবাকও নহেন, সেই নির্িবশেষ নিরঞনব্শ্ষকে নমন্কার 1৮ ॥ 

নিরঞ্নাষ্টক-স্তোত্র সম্পূর্ণ । 

* নির্বাক ছনদোহীন পাঠীন্বর 



ভ্রীজীধার কানাথো জয়তি। 

শন্ধবাচা্া-গ্রকমাল। 
অনুমতি বা আদেশ ভাগ 

ান্সান্জ । 
অথ দ্বারকা পুর্য্যাং প্রতিষ্ঠিত 

শীরদামঠায়ায়ও। 
 ] 

প্রথমঃ পশ্চিমান্গায়ঃ শারদা মঠ উচ্যতে | 

কীটবারঃ সম্প্রদায়স্ত ্য তীর্ঘাশ্রমৌ পদে ॥ ১ ॥ % 

অন্যুাচ্গ | দ্বারকা নগরীতে ভগবান্ শঙ্করাচা্যের প্রতিষ্ঠিত শীরদা- 
মঠাল্নার় কথিত হইতেছে । শারদা-মঠাক়্ায় শবের অর্থ__শারদা-মঠ সম্পর্কে অনু- 

শাসন। প্রথম এবং পশ্চিমায়ার় শারদা-মঠ নামে প্রসিদ্ধ । সম্প্রদায়ের নাম কীটবার, 
(সন্ন্যাসীর ) উপাধি তীর্থ ও আশ্রম। ( এখানে পশ্চিমায়ায় শবের অর্থ--সি্ধু 

সৌবীর প্রভৃতি পশ্চিম দেশের ধর্মানুশামন যথ! হইতে প্রবর্তিত হয়, গেই মঠ ) ॥১॥ 

দ্বারকাখ্যং হি ক্ষেত্র স্তাদেবঃ সিদ্ধেশখ্বরঃ স্মৃতঃ | 

ভদ্রকালী তু দেবী স্যাদাচার্য্যো বিশ্বরূপকঃ ॥ ২॥ 

অন্যুআাচগ | ক্ষেত্র (স্থান) দ্বারকা, দেবতার নাম সিক্বেশ্বর, দেবী 

ভত্রকালী, (প্রথম ) আচার্য বিশ্বরূপ | (বিশ্বূপের নামান্তর স্থরেশ্বর ) ॥ ২ ॥ 

গোমতী তীর্ঘমমলং ব্রহ্মচারী স্বরপকঃ1 « 

সামবেদ্হ্য বক্তণ চ তত্র ধর্মমাং সমাচরেৎ ॥ ৩॥ 

জীবা-পরমাত্ৈক্যবোধো যত্র ভবিষ্যতি। 
উত্মসি মহাবাক্যং গোত্রেইত্রিগত উচ্যতে ॥ ৪ ॥ ণ* * 

অরগুলাঙগ ।-_ গোমতী নির্শলতীর্ঘ, ( প্রথম ) ব্রহ্মচারীর নাম শ্বরূপ, তিনি 

% র্ধাম: শুতৈ; পাঠও দুষ্ট হয়। 
1 'ধোতোছবিগত? উচাতে। ইহ! প্রসিদ্ধ পাঠ কি ও 
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সামবেদ-বক্তা ও তত্রি্দিষ্ট ধন্দ আচরণ করিবেন, যাহাতে জীবাত্মাঁ ও পরমাত্থার 

একত্ব বোধ হইবে। তত্বমসি মহাবাকা, 'অত্রি' নাম প্রাপ্ত গোত্রে স্থিতি (প্রথম 

্ঙ্মচারীর গোত্র হইতেই মঠেব গোত্র নির্দেশ হইয়াছে ), ইহা! কথিত হয় ॥ ৩-৪ ॥ 

সিন্ধু সৌবীর-সৌরাষ্ট্র-মহারাস্্ীস্তথাত্তরাঃ। 

দেশাঃ পশ্চিমদিকৃস্থা যে শারদামঠভাগিনঃ ॥ ৫ ॥ 

অন্যুবীচ ।- সিন্ধু, সৌবীব, পৌবাষ্র, মহাবানী এবং পশ্চিম পিকৃস্থ যে 

সব অস্তর দেশ-_সমস্তই শাবদামঠেব ভাগে অবস্থিত। অর্থাৎ শীবদামঠের যিনি 

আচার্ধা, ত়পদ্দিষ্ট ধর্ণমর্ধাদা পালনে প্র সকল দেশবাসী বাধ্য থাকিবেল, 

আচার্ধযও তাহাদিগেব ধর্মাচবণে অবহিত থাঁকিবেন ॥ ৫ ॥ 

ব্রিবেণীসঙ্গমে তীর্ঘে তত্বমস্তাদিলক্ষণে | 

স্নায়াৎ তত্বীর্থভাবেন তীর্ঘনামা স উচ্যতে ॥ ৬ ॥ 

অন্মবাঙগ ।_তবমসি_-তৎ (১) ত্বং (২) অসি(৩) ভ্রিপদবপ 

দরিবেণীনঙ্গম তীর্থে তত্বার্থভাব সহ ন্নান ধিনি কবিবেন, তাহাব নাম তীর্থ ॥ ৬ ॥ 

আশ্রম গ্রহণে প্রো আশা-পাশ-বিবজ্জিতঃ | 

যাতীয়/তবিনিন্মূক্ত এষ আশ্রম উচ্যতে ॥ ৭ ॥ 

অন্ুবাগ |-_আশাবন্ধন-বিবঙ্জিত হওয়াম যিমি আশ্রম ( সন্্যাসাশ্রম ) 

গ্রহণে সামর্থ্যুক্ত এবং যাতাযাত অর্থাৎ সংসানে গমনাগমন হইতে মুক্ত, তিনি আশ্রম 

নামে কথিত হয়েন। ( বিশেষণ মধ্যে, তীর্থ এবং আশ্রমের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এই 

হেত তীর্থ ও আশ্রম সংজ্ঞা, ইহাই ভাবার্থ। বিশেষ কথা এই ষে, তীর্থ ও আশ্রম 

এই ছুই উপাধি এই্ মঠীচার্্যগণেব শিষ্ুপবস্পবায় হইয়া থাকে । এখন 

শীরদামঠেব আচার এই যে, একজন আচার্ধা-_ভীর্ঘ ও তৎপরবর্তাী আচার্ধ্য__ 

আশ্রম উপাধিধারী হইয়া! থাকেন, এই ক্রমে আচার্ধাপরষ্পরা চলিতেছে )॥ ৭॥ 

কীটাদয়ে। বিশেষেণ বার্ধ্যন্তে জীবজন্তবঃ। *২ 

সুতানুকম্পয়া নিত্যং কীটবারঃ স উচ্যতে ॥ ৮|.. 

অন্মুত্বাছ ।-_দর্বতূতে করুণাবশত:, (কীটাদিও নিহত ন! পদ 

চাবে) কাঁটাদি'অপদারণ ঠিরেন বলিয়া এই মম্্রদান্বের নাম কীটবার ॥ ৮ 
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স্ব্বরূপং বিজানাতি স্বধর্মপরিপালকঃ। 
স্বানন্দে ক্রীড়িতো নিত্যং স্বরূপে বটুরুচ্যতে ॥ ৯ ॥ 

ইতি শারদামঠান্ায়ঃ। 
অন্যুলাগ।-_ স্বং রূপয়তি, স্ব আত্মানং স্বং স্বী্তং ধঙ্ং স্বং 

নিজানন্দঞ্চ ;-_ এইরূপ বুৎপত্তি অনুসারে ব্যাখ্য। হইতেছে ) যিনি শ্বকে--আত্ম- 

স্বরূপকে "জানেন, যিনি স্বীয়-_-আপনার বস্ত অর্থাৎ স্বধর্মপালন করেন, যিনি 

স্ব-আনন্দে ব্রন্গানন্দে ক্রীড়ারত, সেই ব্রহ্মচারী “স্বরূপ” নামে কথিত ॥ ৯॥ 

ইতি শারদামঠাক়ায়। 

ভীগ্ীজগন্লাথে। জয়তি | 

অথ শ্রীজগন্নাথপুর্য্যাং প্রতিষ্ঠিতো 

গোবর্ধনমঠীম্নায়ত। 

পূর্ববান্নায়ে। দ্বিতীয়ঃ স্তাদ্ গোবদ্ধনমঠঃ স্মৃতঃ | 
ভোগবারঃ সম্প্রদায়ে!। বনারণ্যে পদে স্বৃতে ॥ ১ ॥ 

অন্যুন্লাক্দ ॥_ দ্বিতীয়, পূর্ববায়ীর গোবদ্ধনমঠ নামে প্রসিদ্ধ। (পূর্বদেশের 
ধর্দান্থশাসন যে মঠ হুইতে প্রদেয়, তাহা- পুর্ববান্থীয়”_এইরূপ পরবর্তী উত্তরায়ায 
ও দক্ষিণায়ায় শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে )। (এই মঠের) সম্প্রদায় ভোগবার, 
( সন্ন্যাপীর ) পদবী বন ও অরণা ॥ ১ ॥ 

পুরুষোভমন্ত ক্ষেত্রং স্াজ্ জগন্নাথোহস্ট দেবতা । 
বিমলাখ্যা হি দেবী স্তাঁদাচার্ধ্যঃ পদ্মপাদকঃ ॥ ২ । 

অন্নুত্রা্গ ।--এই মঠের ক্ষেত্র পুরুযোত্তম-_প্রী৬পুরীধাম, ক্ষেত্রের দেবতা 
শ্রীতীঅগন্নাথ, দেবী প্রীবিমলা, এবং (প্রথম ) আচাধ্য পদ্মপাদ ॥ ২ ॥ 

তীর্ঘতমহোদধিঃ প্রোক্তং ব্রন্মচ্গারী প্রকাশকঃ । 

মহাবাক্যঞ্চ তত্র স্তাৎ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম চোচ্যতে ॥ ৩॥ 
আচ ।-_মহাসমুদ্র-_তীর্থ ; (প্রথম ) ব্রহ্মচারীর নাম গ্লকাশক বা 

প্রকাশ । স্থানে প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” মহাবাকারূপে কধিত হয় | ৩। * 
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ধণ্েদপঠনখৈৈব কশ্টাপে। গোত্র- *% মুচ্যতে। 
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাশ্চ মগধোৎকলবর্ববরাঃ ॥ ৪ ॥ 

গোঁড়াঃ স্থন্মাশ্চ পৌগু1শ্চ লৌহিত্যাদিসমদ্থিতাঃ | 
গোবদ্ধনমঠাধানা দেশাঃ প্রাচীব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥ 

।--খণ্েদ পঠিত হর) গোত্র কপ্তপ। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, 

উৎকল, বর্বর, গৌড়, স্থন্ধঃ পৌওড, এবং শৌহিত্য ( ব্রহ্মপুত্রতীর ) প্রভৃতি পূর্বব- 
বিভাগস্থ দেশসমূহ গোবদ্ধন মঠের অধীন ॥ ৪-৫ ॥ 

স্থরম্যে নির্জনে স্থানে বনে বাসং করোতি যঃ। 

আশাবন্ধবিনিম্ম্ক্তে। বননাম। স উচ্যতে ॥ ৬ ॥ 
অন্নুবাচ্গ ।-স্থরম্য-_সাধকের চিত্তের অন্গকুল--এবং নির্জন স্থানম্বরূপ 

বনে ধিনি বাস করেন এবং আশা ও আসক্তি ধাহার নাই-_তীহার (দেই 

সন্গ্যাসাশ্রমীর ) নাম “বন” ( বনবাস হেতু “বন” উপাধি )॥ ৬ ॥ 

অরণ্যে সংস্থিতে! নিত্যমানন্দে নন্দনে বনে। 

ত্যক্তা সর্ববমিদং বিশ্বমরণ্যং পরিকাত্যতে ॥ ৭॥ 
অন্যুাচ্গ ।-ধিনি এই সমস্ত বিশ্ব ত্যাগ করিয়া অরণ্যে নন্দনবন সদৃশ 

আনন্দজনক ভাবে সদা অবস্থান করেন, তিনি “অরণ্য” নামে কীষ্তিত হয়েন; 

( অরণ্যবাস হেতু “অরণা* উপাধি )॥ ৭ ॥ 

ভোগে! বিষয় ইতুযুক্তে। বাধ্যতে যেন জীবিনাম্। 

সম্প্রদায়ো! ষতীনাঞ্চ ভোগবারঃ স উচ্যতে ॥ ৮॥ 
অন্যুলীচ্গ ।--বিষয়েরই নাম ভোগ অর্থাৎ ভোগ্য, জীবগণের ভোগনিবারগ 

বহার দ্বারা হর, সেই যতি-সম্প্রদায় ভোগবার” নামে কথিত ॥ ৮॥ 

স্বয়ং জ্যোতির্ব্বজানাতি ঘোগযুক্তিবিশারদঃ | 

তত্বজ্ঞানপ্রকাশেন তেন প্রোজ্তঃ প্রকাশকঃ ॥ ৯ ॥ 
ইতি গোবদ্ধনমঠান্সায় | 

রণ (-ধিনি যোগ-বিশারদ ও বিচারকুশল হুইয়1 শ্বগ্রকাশ বঙ্গকে 
জানেন, সেহ তত্বজ্ঞান স্বর্থাৎ ব্রহ্গজ্ঞানরূপ প্রকাশের অস্তিত্ব হেতু (ব্রহ্মচারী ) 
প্রকাশক" লামে খ্যাত ॥ ৯॥ র 

[ ইতি গোবর্দান মঠায়ায় সমাপ্ত । 

* ॥কম্থপ গোবর” কচিং গাঠ। 



জ্ীশ্রীবদরীনারায়ণে। জয়তি | 

অথ জোতির্ধান্নি প্রতিঠিতো 

জ্যোতির্মঠায়ায়ত। 

তৃতীয়স্ততরানায়ো জ্যোতির্নাম মঠো ভবে । 
শ্রীমঠশ্দ্তি বা! তম্ত নামান্তরমুদীরিতম্ ॥ ১ ॥ 

৯ অন্যুবাচ্ছ | তৃতীয় উত্তরারায়, “জ্যোতির্মুঠঃ * ইহার নাম । অথবা! 
তাহার নামান্তর শ্রীমঠ ॥ ১॥ 

আনন্দবারে। বিজ্ঞেয়ঃ সন্প্রদায়োহন্ত সিদ্ধিদঃ | 
পদানি তশ্ খ্যাতানি গিরি-পর্ববত-সাগরাঃ ॥ ২ ॥ 

অঅন্মুন্াক্গ ।-_এ স্থানের সম্প্রদায় সিদ্বিপ্রদানে সমর্থ, নাম আনন্দবার | 

এই মঠের পদবী গিরি, পর্বত ও সাগর ॥ ২ ॥ 

বদরীশাশ্রমঃ ক্ষেত্রং দেবে। নারায়ণ? স্মৃতঃ। 

পুর্ণাগিরী চ দেবী স্যাদাচাধ্যস্তোটকঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৪ 

ত্বন্মুবীচগ ।- ক্ষেত্র বদরীনারায়ণ-ধাম, দেবতা| স্বয়” বদরীনারায়ণ, দেবী 

পূর্ণাগিরী । (প্রথম ) আচার্ধা তোটক ॥ ৩॥ 

তীর্ঘধালকনন্দাখ্যং হযানন্দে। এ্রহ্মচাষ্যভৃগ । 

অয়মাত। ব্রহ্ম চেতি মহাব্রাক্যমুদাহতম্।+ « 
অধর্ববেদবক্ত। চ ভৃথ্াখ্যং গোত্রমুচ্যতে ॥ ৪ ॥ 

অন্মন্ীঙ্গ ।--'অলকনন্দাঃ তীর্থ, (প্রথম ) ব্রহ্মচারীর নাম আনন্দ। 

এখানে মহাবাঞ্য 'অয়মাত্ম! ব্রহ্ম! | ব্রঙ্গচারী,, অথর্ববেদবক্তা, ভৃগু গোত্র । (খই 

শ্লোক বট্চর্ণ, ছন্দোগ্রস্থে ষট্চরণ পদ্ভের উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে ) ॥ ৪॥ 
৬০০০ সপ পপ পাপ পপ পপ পা পপ | আয পাপা শপ আত পা পপ মস পপ 

_ * জোৃতিরঠের প্রসিদ্ধ নাম 'জোসী মঠ এখন এ মঠের অন্তিত্থ নাই। রসারিজাদা 
উহার উদ্ধারের জলা যত করিতেছেন, এইরীপ গুন গিয়াছে ! 

১ম-- ৬২ 



৪৯৩ শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমাল। 

কুরুকাশ্মীরকান্বোজপাধ্লাদিবিভাগতঃ | 
জ্যোতির্মঠবশ। দেশ। হ্থ্যদীচী-দিগবস্থিতাঁই ॥ ৫ ॥ 

অন্যুববাঁচ ।- কুরুক্ষেত্র, কাশ্মীর, কান্বোজ, পাঞ্চাল প্রভৃতি উদীচীস্থিত 
বিভিন্ন প্রকার দেশসমূহ জ্যোতির্মঠের অধীন ॥ ৫ ॥ 

বাসে! গিরিবনে নিত্যং গীতাধ্যযনতৎপরঃ | 

গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনাম। স উচ্যতে ॥ ৬ ॥ 

অন্যুরাচ্গ।__গিরিকাননে ধাহার নিত্য বাস এবং গীতাধ্যয়নে ধিনি 
তৎপর, গম্ভীর স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন যিনি, তিনি গিরি নামে অভিহিত। (গিরি বনে'7” 
।এই শবে স্পষ্ট গিরিশব বর্তমান,_তৎপরে €গীতাধ্যয়নতৎপর' এই শবে গ* ও 

“র' এই ছুইটি বর্ণ আছে, 'গম্ভীরাচলবুদ্ধি এ অংশেও "গ' “র+ বর্তমান, “অচলবুদ্ধিঃ 

শবের প্রকৃত অর্থ স্থিরবুদ্ধি। কিন্তু অচল শব্ধ 'গিরির” ম্মারক। এই তিনটি 

বিশেষণ দ্বার! “গিরি” নাম সমর্থিত ) ॥ ৬॥ 

বসন্ পর্ববতমূলেষু প্রৌডং জ্ঞানং বিভপ্তি যঃ। 
সারাসারং বিজানাতি পর্ববতঃ পরিকাত্ত্যতে ॥ ৭ ॥ 

অন্যুন্বাচ্গ ।__ধিনি পর্বতমূলে বাস করত প্রৌঢ় (প্রবন) জ্ঞান পোষণ 
করেন, এবং সারাসারবিজ্ঞ, তিনি পর্বত নামে কথিত হয়েন। ('পর্বতমূলে' 
এই শব্দে স্পষ্টই পর্বত শব্ধ বর্তমান, “প্রৌটং জ্ঞানং বিভর্তি' এই শবমধ্যেও 

'পর্বত” শবের পঅর্ব অ ত অ এই বর্ণগুলি বিষ্কমান, যথা প্রোং_ 
পপ” অ? বিভত্তি'_ র্ )--ব্-অ_ ত-জ্ঞান--অ এই ভাবে পর্বত নাম 
সমর্থিত )॥ ৭ ॥ 

ভত্বনাগরগন্ভীরো! জ্ঞান্রত্ুপরিগ্রহঃ। 

মর্ধ্যাদাং নৈব লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্ত্যতে ॥ ৮ ॥ 
অন্মুবাজ্গ ।--তত্ববিষয় সাগরের ন্যায় গম্ভীর, জ্ঞান-রত্ব বাহাকে আশ্রয় 

ক্রিয়া থাকে এবং যিনি মর্ধ্যাদ] লঙ্ঘন করেন না, তিনি “দাগ” "নামে কীতিত 

হয়েন | (প্রথম বিশেষণে “সাগর+ শবই বর্তমান, পরবর্তী ছুইটি বিশেষ*€ মাগরের গুণ 
তাহাতে আছে, ইহা প্রদশিত হইয়াছে, সাগর-_রত্বাকর ; ইনি জ্ঞানরদ্ধের আশ্রয়। 
সাগর, মর্ধাদা--বেল] লঙ্ঘন করেন না, ইনিও শাল্ত্মর্ধ্যাদা লঙ্ঘন করেন ন1 )1৮॥ 



শঙ্করা চাধ্য-গ্রস্থমালা ৪৯১ 

আনন্দে! হি বিলাসশ্চ বাধ্যতে যেন জীবিনাম্। 

সন্প্রদায়ো ফতীনাপশনন্দবারঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥ 
অন্মুখাঙ্গ আনন্দ শবের (এখানে) অর্থ বিলাস, ইক্রিযন্থখ, 

জীবগণের সেই আনন্দ যিনি নিবারণ করেন, যতিগণের সেই সম্প্রদায়ের নাম 

আনন্দবার+ ॥ ৯ ॥ 

* সত্যং জ্ঞানমনস্তং যে! নিত্যং ধ্যায়েত তত্ববিৎ । 

আনন্দে রমতে নিত্যমানন্দঃ পরিকীন্তিতঃ ॥ ১ ॥ 

ইতি জ্যোতির্দ্মঠান্নায়ঃ | 

অন্নুবাচ্গ যে তত্বজ্ঞ পুরুষ, অনস্ত সত্য জ্ঞানকে ধ্যান করত সু 

আনন্দম্বরূপে রত থাকেন, তিনি আনন্দ নামে কথিত। ( এস্থলে ব্রহ্মচারীর 

নানার্থ কথিত হইল) ॥ ১০ ॥ 

ইতি জ্যোতির্রঠাক়ায় তৃতীয় অধ্যায় সমাপু। 

শ্রীশীরামেশ্বরো জয়তি । 

অথ দক্ষিণদিশি প্রতিষ্ঠিতঃ 

শৃঙ্গেরীমঠীমায়ঃ | 

চতুর্থো দক্ষিণান্গায়ঃ শুঙ্ষেরী তৃ মঠো ভবেৎ |, 

সম্প্রদায়ো ভূরিবারে। ভূভূবো গোত্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥ 

অবন্মুখাচ্গ ।-_অনস্তর দক্ষিণদেশে প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠায়ায় কথিত 

হইতেছে,--্চতুর্থ দক্ষিণীয়ায়, নাম শৃঙ্গেরী মঠ। ভূরিবার সম্প্রদায়, ভূত 
গোত্র, ইহা/কখিত হয়। (গোত্রাণীস্ত সহশ্রাণি প্রযুতান্তর্ব,বানি চ।_- 
ইহা! বৌধায়ন বলিয়াছেন, অতএব “ভূত গোত্র অপ্রসিদ্ধ হইলেও অস্বীকার 
করা যায়, না )॥১। ] 



৪৯২ শঙ্করা চার্য-গ্রন্থমালা 

পদাণি ত্রীণি খ্যাতানি সরম্তী ভারতী পুরী। 

রামেশ্বরাহ্বয়ং ক্ষেত্রমাদিবরাহদেবতঃ॥ ২ ॥ *& 

অন্মুলাক ।--পদবী ৩টি ১ -সরন্বতী, ভারতী ও পুরী। ( এখানে মূলে 

ছন্দোইুরোধে দর্ম্বতী' উচ্চারণ করিতে হইবে ।) রামেশ্বর ক্ষেত্র, এই মঠের 

দেবতা আদিবরাহ ॥ ২ ॥ 

কামাক্ষী তস্য দেবী স্যাৎ সর্বকামফলপ্রদা | 

পৃর্থীধরাখ্য আচা্যস্তঙ্গভদ্রেতি তীর্থকম্ ॥ ৩ ॥ 
অঅন্নুশ্রাচ্গ | সর্বকামফলপ্রদ! কামাক্ষী এই মঠের দেবী। (প্রথম) 

, আচার্ধ্ের নাম পৃষ্ীধর, তীর্থ তুঙ্গভদ্রা নদী ॥ ৩॥ 

চৈতন্াখ্যে। ব্রহ্মচারী যজূর্ব্বেদস্য পাঠক । 

অহং ব্রহ্ষাম্মি তত্রৈব মহাবাক্যং সমীরিতম্ ॥ ৪ ॥ 

অন্যুব্রা্গ ।--( প্রথম) ব্রদ্ধচারীর নাম চৈতন্য) যনুর্কেদপাঠী ; কথিত 

হয়, তত্রত্য মহাবাক্য অহং ব্রহ্গান্লি ॥ ৪ ॥ 

অন্ধ-দ্রবিড়- ণ* কর্ণাট-কেরলাদিপ্রভেদতঃ 
শৃঙ্গে্যধীন! দেশাস্তে হবাচী-দিগবস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥ 

অন্যুলাচগ ।--অন্ক» ভ্রবিড়, কর্ণাট, কেরল প্রভৃতি দক্ষিণদেশস্থ বিভিন্ন 

প্রদেশ, শৃঙ্গেরী মঠের অধীন ॥ ৫ ॥ 

স্বরজ্ঞানরতো৷ নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বর2 | 

ংসারসাগরাসার-হস্তাসৌ হি সরস্বতী ॥ ৬। 

অস্নুাঙগ ।_-(ধিনি) সদা শ্বরজ্ঞানে রত, শ্বরবাদী (স্বরাহ্সারেই 
ফলাফলবক্তা ), কবীশ্বর এবং সংসার-দাগর সংসরণের বিনাশক, তিনি “সরম্বতী 

হয়েন। (প্রথম ছুটি বিশেষণে--সর স্ব ত ও ঈকার-যুক্ত বাক্য জাছে, তাহারই 

পূর্ণ সন্কোচ পূর্বক মিলনে “সরক্ষতী' লাম, অথব! সরন্বতীর স্তায় বিভভাবত্তা-_ 

কবীশ্বর-শব দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে, সেই কারণে সরম্বতী, কিংবা সরন্বতী- 

নদীর মহিমা! মহাভারতে কীত্তিত হইয়াছে-_“সরন্বতীং প্রাপ্য জনাঃ মুৃক্কতাঃ 

ক রাহ দেবতা" পাঠও দৃষ্ট হয়। 1 'অন্ধ,জ্রাবিড়' ইতি পাঠীস্তর 
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সদন শোচস্তি পরত্র বেহ চ।”* “ভরতি শোকং বন্মাং, এই শ্রত্যুক্ত ব্রহ্ষজ্ঞ 

পুরুষলভ্য গতির সমান গতিলাভ সরন্ব তী-নদী-সেবনে হইয়। থাকে । এই 
সাদৃশ্ত হেতু সরস্বতী নাম হইয়া থাকে) ॥ ৬ ॥ 

বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ববং ভাঁরং পরিত্যজন্। 

ছুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্যতে ॥ ৭॥ 

অসন্মুব্বাচ্গ ।-_দর্বভার পরিত্যাগ করিয়া বিস্তাভারে যিনি সুম্পূর্ণ এবং 
ঢঃখভার জানেন না, (ঞ্তাই ) তিনি “ভারতী” নামে কথিত। (“ভারতী/ সংজ্ঞার 

গধম ছুটি বর্ণ, তিনটি পহদই আছে, “দুঃখভারং ন জানাতি এই বাক্যে 

ভার “তি, তাঁহাই "ভারতী, হইয়াছে । নামে বাক্য সঙ্কোচ ব্ণাগম 

ও বর্ণবিপর্য্যয় হইয়। থাকে ) 1 ৭ ॥ 

জ্ঞানতত্বেন সম্পুর্ণঃ পর্ণতত্্পদে স্ছিতঃ | 

,  পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনামা ম উচ্যতে ॥ ৮ ॥ 

অসন্নুবাচ্দ ।--জ্ঞানতত্বে পরিপূর্ণ, পুর্ণবক্ষপদে অবস্থিত, এবং নিত্য 

পরব্রহ্মরত বলিয়া পুরী নাম কথিত হইয়া থাকে । 

(পুরি+ক্ত।” এই পদটির মধো, “প” “র” ই, আছে, পূর- দীর্ঘ 

উকারটটি নাম বলিয়া হস্ব করিলে, ইকারকে দীর্ঘ করিলে, “পুরী” এই বর্ণবিস্তা 
অনায়াসে হয়। “পূর্ণব্রহ্মপদে স্থিতঃ” | এই পুর্ণও পুরি +ত,--তাহা,হইতে 'পুরী' 

পূর্ববৎ হইয়াছে। "পরত্রঙ্গ-রত” বলিলেও--পরব্রহ্গরত'ঁ এই কথাটির 

মধ্যেও "প” “র* বর্ণ আছে। তাহাতে সমগ্র অর্থভ্ঞাপনের জন্য শ্বরদ্বয় যোগে 

পুরী”হইয়াছে ) ॥ ৮ ॥ 

ভূরিশব্দেন সৌবর্ণ্যং বার্য্যতে যেন যোগিনাম্। 
স্ম্প্রদায়ো যঠীনাঞ্চ ভূরিবারঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥ 

অন্মুষ্ধা্গ ।--তূরিশবের অর্থ নৌবর্ণ্য ঝা সুবর্ণ, জীবগণের এই দৌর্ 
বা সুবর্ণময়বন্তর ভোগন্পৃহা! বারণে ধাহার কর্তৃত্ব আছে-_সেই যতি সম্প্রদায় “ভৃরি- 
বার” নামে কথিত ॥ ৯॥ 
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চিম্মাত্রং চেত্যরহিতমনম্তমজরং শিবম্। 
যে জানাতি স বৈ বিদ্বান্ চৈতন্যেত্যভিধীয়তে ॥১০। % 

অন্যু্বা্গ ।-_চেতা-রহিত জ্ঞেয়সপ্পর্কশূন্ঠ অনন্ত অজর শিবন্বক্ূপ 

চিন্মাত্রকে ঘিনি জানেন, সেই বিদ্বান চৈতন্ত নামে উক্ত হয়েশ। অর্থাৎ ( চিম্মা্রং 

চেতনং) (জানাতি ), চেত্যং ন (জানাতি) এইরূপ বর্ণবিদ্ভাদ ও অর্থে চৈতন্য 

শব উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১ ॥ 

মর্য্যাদৈষা স্ুুবিজ্ঞেয়। চতুর্মমঠিবিধায়িনী | 
তামেতাং সমপাশ্রিত্য আচার্ধ্যাঃ স্থাপিতাঃ ক্রমাঁৎ॥১১।-- 

ইতি শূঙ্গেরিমঠান্নায়ং সমাপ্তঃ। | 
অন্মবাঙ্গ ।_ চতুর্শঠবিধানপরারণ। এইরূপ মর্ধ্যাদা উত্তমরূপে বিশ্টে্) 

এই সেই মর্য্যাদাকে আশ্রয় করিয়া আচার্ষাচতুষ্য় ক্রমে স্থাপিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥ 

ইতি শ্রীশৃঙ্গেরিমঠাক্নায় সমাপ্ত । 

অথ মগঠানুশীসনম্ 

আন্নায়াঃ কথিতা৷ হ্হেতে যতীনাঞ্চ পৃথক পৃথক্। 

স্কে সর্ব চতুরাচার্ষ্যা নিয়োগেন যথাক্রমম্ ॥ ১ ॥ 

প্রযোক্তব্যাঃ ব্বধর্থেযু শাসনীয়াস্ততো হন্যথ। | 

কুর্ববন্ত পণ" এব সততমটনং ধরণীতলে ॥ ২ ॥ 

অন্ন £-_মঠান্ুশীলন কাঁধত হইতেছে ।-_-এই যতিগণের ( পশ্চিমাদি 

ভেদে? পৃথক পৃথকৃ “আম্নায়! কথিত হইল। পূর্বোক্ত চারিজন আচার্ধ্য 

সকলেই গুরক্রমানুসারে নিয়োগবশে ধর্থপ্রগনোগে নিয়নজিত হইবেন; ইছার 

ভু্তথ। হইলে, তাহারা শাসনযোগ্য হইবেন। পৃথিবীতলে * সর্বদা ভ্রমণই 

সাছাদের কার্ধ্য। (অতএব "এ সময় আমি মঠে অনুপস্থিত, তাই ট্রবাষ হইয়াছে” 

এন্সপ প্রতিবাদ আচার্ষা পক্ষে করা চলিবে না) ॥ ১২ ॥ 

কর কিভন জনে পাঠও আছে। 1 কুক গাঠও দয় 
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স্ন্বরাষ্্প্রতিতিত্যৈ সঞ্চারঃ স্থবিধীয়তাম্। 
মঠে তু নিয়তো। বাস আচাধ্যস্ত ন বুজ্যতে ॥ ৩৪ 

অন্যুবা্গ ।-( আমার আদেশ ) স্ব স্ব রাষ্ট্রের (স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশ- 

সমূহের ) পপ্রতিষ্ঠ। অর্ধাৎ ধর্মস্থিতির জন্ আচাধ্যগণের পক্ষে সঞ্চাব__দেশভ্রমণ 

উপযুক্তভাবে করণীয় । মঠে আচার্য্ের নিত বাস কর! উচিত নহে ॥ ৩॥ 

 *বর্ণাশ্রমসদাচার! অন্মাভির্ষে প্রসাধিতাঃ | 
রক্ষণীয়াস্ত, এবৈতে ম্ষে স্বে ভাগে যথাবিধি ॥ ৪ 

অঅন্নুব্বীচ্গ ।-আমর| যে সকল বর্ণাশ্রমোচিত সদাচার প্রকষ্টরূপে 
গচার করিয়াছি, ৪( মঠাচাধ্যগণের পক্ষে) স্ব স্ব অংশলবধ দেশে তৎসমস্তই যা 

বিধি রক্ষণীয় ॥ ৪ ॥ 

যত বিনন্টির্মহতী ধর্দ্তাত্র প্রজায়তে | 
মান্দ্যং সম্ত্যাজ্যমেবাত্র দাক্ষ্যমেব সমাশ্রয়েৎ ॥ ৫ ॥ 

অঅন্নুব্বাচ্গ ॥__যেহেতু এ সময়ে ধন্মের মহতী হানি হইতেছে, অতএব 

এ সময়ে মন্থরত! অবশ্ পরিত্যাজ্য-_দক্ষতাই আশ্রয় করিবে । অর্থাৎ আলন্ত 

না করিয়! কার্ধো তৎপর হইবে ॥ ৫ ॥ 

পরস্পরবিভাগে তু প্রবেশো ন কদাচন। 

পরস্পরেণ কর্তৃব্যা আচাধ্যেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৬ ॥ 
অন্যুলাচ্ছ ।__আচার্দাগণ পরস্পরের বিভাগে পরম্পরে কদাচ প্রবেশ 

করিবেন না, অর্থাৎ এক আচার্যা অন্ত আচার্যোর শাসনাধিককত প্রদেশে প্রবেশ 

করিবেন না) আচার্যাগণ পরম্পরে এইরূপ ব্যবস্থা ( মধ্যাদ1) করিয়া রাখিবেন ॥৬। 

মরধ্যাদায়া বিনাশেন লুপ্যেরন্ নিয়মাঃ শুভাঃ 

কলহাঙ্গারসম্পত্তিরতস্তাং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৭ 

অন্মন্বাচগ ।- মধ্যাদার বিনাশে শুভ নিয়মলমুহ বিলুপ্ত হয়। ইহা হইতে 

কলহরূপ অন্নটুরেরই উৎপত্তি হইয়। থাকে, কলচুহাৎপত্তি বিশেষভাবে বর্জনীর ॥1) 

প্লীরিত্রাভার্য্যমর্যাদাং মামকীনাং যথাবিধি। 
,চতুঃগীঠাধিগাং সত্তাং প্রযুঞ্জীত পৃথক্ পৃথক্ ॥ দ॥ 

অন্পুব্বা ।--পরিব্রীজক (নন্ন্যানী ) মদীয় আধা মর্ধ্যাদা বং চতুঃপীঠে 
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বিশেষ সত| পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োগ করিবেন। অর্থাৎ আচাধ্য শঙ্বর-গ্রচারিত ধর্- 

নিরম সন্গ্যাসী স্বয়ং পালন করিবেন, শিষ্যবর্গ দ্বারাও পালন করাইবেন। কিন্ত 
ষে সন্ন্যাসী যে পীঠের আচার্যা, সেই পীঠের অধীনস্থ দেশ শিষাপদবী ব্রহ্মচারী 

পদবী ইতাদি বিশেষ বিষয়গুলির প্রতি পাবধান দৃষ্টি রাখিবেন ॥ ৮। 

শুচিজিতেন্দিয়ে। বেদ-বেদাঙ্গা দিবিশারদঃ | 

যোগজ্ঞঃ সর্ববশাস্ত্রাণামন্মদাস্থানমাগ 'য়াৎ ॥ ৯॥ 

অন্্বাচ্গ ।--গুচিতাযুক্ত, জিতেন্দ্রিয়। ব্দেবেদাঙ্গাদি শান্ত্ববিশারদ, সবব- 

শাস্ত্রের মন্ঘরে অভিজ্ঞ বাক্তি অম্মদীয় আছ্থান প্রাপ্ত হইবেন । ( আস্থান শব্দের 

সংস্কৃত অর্থ সভা, ভগবান শঙ্কর-প্রতিঠ্ঠিত মঠ শান্বনির্য়ে উৎকৃষ্ট সভান্বপ 
| ছিল, এই জন্ত তাহার স্থাপিত মঠ 'আহ্থান” শব দ্বার অভিহিত হইয়াছে । 

প্রাপ্ত হইবেন, ইহার ভাবার্থ উত্তরাধিকারী হইবেন। জনকের সম্পত্তি প্রাপ্ত 

হইবেন না ॥ ৯ ॥ 

উক্তলক্ষণলম্পন্নঃ স্তাচ্ছেম্মতপীঠভাগ্ভবেৎ। 

অগ্যথারূঢ়পীঠোহপি নিগ্রহার্হো মনীধিণামূ ॥ ১০ ॥ 

অন্মবাঙ্গ ।-যদি এরূপ লক্ষণতুক্ত হয়, তবেই আমার পীঠভাগী অর্থাৎ 
আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইবে। তাহ। না হইলে, পীঠারূঢ অর্থাং আচারধ্যপদে 

আর্ট ব্যক্তিও মনীষিগণের নিগ্রহযোগ্য হইবে ॥ ১০ ॥ 

ন জাতু মঠযুচ্ছিগ্যাদধিকারিধ্যুপস্থিতে | 
বিদ্বানামপি বাহুল্যাদেষ ধর্ম; ণ” সনাতন ॥ ১১ ॥ 

অন্ুযাচ্গ ।_বিদ্বু যতই অধিক হউক, উপযুক্ত অধিকারী ( যথোক্ত 

গুণগম্পন্ন আচার্য্য.) থাকিলে, (কেহ) কখনও মঠ উচ্ছেদ করিতে পারিবে 

না। যেহেতু এই ধর্ম দনাতন। অর্থাং উপঘুক্ত উপদেশকই সনাতন ধর্দের 

রক্ষক, উপযুক্ত উপদেশকের অভাব হইলে সেই মঠ অকর্মণা ॥ ১১ ॥ 

অন্মৎগীঠে সমারূঢ়; পরিব্রাড়,ক্তলক্ষণঃ | 
৮ আহমেবেতি বিজ্ঞেয়ো বস্ত দেব ইতি শ্রুতেঃ॥ ১২। 

অস্নুত্বীচ্ছ আমার পীঠে আধিপত্প্রাণ্ত পূর্বোক্ত লক্ষণমন্পর 

রী দশ ইতি পাঠা 
॥ € 
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পরিবাজক আমারই (শঙ্করাচাধ্যেরই ) স্বরূপ, বলিয়া (সর্বসাধারণের ) পরি 

জলের + প্রমাণ--যস্য দেবে? ইত্যাদি শ্রুতি । অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম এই--“পরম দেব- 

ভক্তি ও পরম গুরু-ভক্তিবলে, গুঢ বরহ্মতত্ব অবগত হওয়া যায়” তাহারই ফলে 

আমার ঘাহা কিছু”ুমাদার স্থানস্থিত আচার্ঘযও সেইরূপ দেব-গুরুভক্ত হইলে 

মৎস্বরূপহ হইবেন ॥ ১২ ॥ 

এক এবাভিষেচ্যঃ স্যাদন্তে লক্ষণসম্মতঃ | 

তত্ৃগুপীঠে ক্রমেণৈব ন বহুযুজ্যতে কচিৎ ॥ ০৯ ॥ 
টি 

অন্নুবা্গ ।_তংতৎণীঠে পুর্বাচার্ষের অবনানে ক্রমে একজন করিয়া 

(পুর্বপ্নোকক বর্ণিত) লক্ষণসম্পন্ন থাক্তি অভিষেচনীগ ; কোথাও বনু ধাক্তি খপ 

অভিষেচনীয় নহেন ॥ ১৩ ॥ 

স্তধন্থন; সমৌত্নুক্য-নিবৃত্তযৈ ধম্মহেতবে । 

দেবরাজোপচরাংশ্চ বথাব্দনুপালয়েত ॥ ১৪ ॥ 

এ অন্যুত্যাচ ।__রাজা ধার ধণ্ম উদ্দেগ্তে আস্তারক ওৎন্ুক্য নিবৃত্তির জন্য 

* তদীয় দেববৎ বা! রাজবং যে উপচার, তাহ! ( পীঠাধিপতি ) যথাযথ রাখিয়! দিবেন ॥ 

অর্থাৎ বাজা সুধন্থা মঠে যাহা! যাহ! প্রেরণ করেন, তাহা নহার্থ, তথাপি তাহ! 

আচাধ্য প্রত্যাখ্যান করিবেন না। রাজা সুধন্বা ধর্মের আশাঁয় বড় উৎকণ্ঠার 

সহিত এ সব দ্রব্য প্রেরণ কৰেন, প্রত্যাখান করিলে, সুপস্থার উৎকঠা-ুদ্ধি 

হইবে। রাজা স্থ্ধন্বা ধান্মসিক, তাহার ধশ্মীর্থ ইচ্ছ! পূরণে কোন দোষ নাই, হার 

হেতু পরপন্তে বর্ণিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥ 

কেবলং ধন্মযুদ্দিশ্য বিভবোহবাহ্থচেতসাম্। 

বিহিতশ্চোপকারায় পন্প্রত্রনয়ং ব্রজেৎ | ১৫ & 

অন্মাঁচ্্ ।-াহারা অবাহ্চেতাঃ, (বাহু পদার্থে বাহাদিগের চিত্ত 

একেবারেই নিঃসনবন্ধ) তাহাঁদিগের সম্পত্তি কেবল ধর্রক্ষার্থ এবং উপকারার্ে 

বিহিত, খ্রণবিস্ভব পন্পপত্রন্ায প্রাপ্ত হয় (জগা যেমন পদ্মপত্রে সংলগ্ন হয় গ্কা; 

সেইরূপ এর শবভবও আত্মজ্দিগকে স্পর্শ করিতে পারে না) অতএব স্ুধন্বরাজ-, 

প্রদত্ত উপ্চারপস্তার আত্মজ্ঞ আচার্ধ্যকে সংলিপ্ত করিতে পারে না) কেবল তত্দার। 

বর্ণাশ্রমধর্শীরক্ষ। ও পরোপকার হয় ) ॥ ১৫ ॥ 

১ম--৬৩ 
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স্রধন্ব। চ মহারাজন্তদন্যে চ নরেশ্বরাঃ। 

ধন্মপরম্পরামেতাং পালয়স্ত নিরস্তরমূ ॥ ১৬॥ 
অঅন্যুব্াচ্গ ।-_মহারাজ সুধন্থা এবং তত্তিন্ন নরাধিপতিগণও অবিচ্ছেদে এই 

ধর্মধার। পালন করুন ॥ ১৬ ॥ 

চাভুর্প্যং যথাযোগ্যং বাঙ মনঃকায়কর্মাভিঃ। 
গুরোঃ গীঠং সমর্চেন্ড বিভাগানুক্রমেণ বৈ ॥ ১৭ ॥ 

অসন্যুহ্বাচ্গ ।__দেশবিভীগানুসারে অবস্থিত চতুবব্ণ__বাঁকা, মনঃ, শরীর ও 

কন্ম দ্বার! যথাযোগ্য গুরুপীঠ পুজা করিবে। ( পশ্চিন দেশের চতুর্বর্ণ-_শারদাপীঠ। 

[দেশের চতুর” গোবরধন পীঠ--ইত্যাদি ক্রমে বিভিন্ন দেখে চতুবর্ণ ভি 
গীঠের অর্চন! করিবে ) ॥ ১৭ ॥ 

ধরামালম্ব্য রাজানঃ প্রজাভ্যঃ করভাঁগিনঃ | 
কৃতাধিকাঁর! আচাধ্য1 ধর্ম তস্তদদেব হি ॥ ১৮ ॥ 

অসন্যুব্বাচ ।__রাজগণ স্বাধিক্ৃত ভূমিসম্পর্কে যেমন প্রজাগণের নিকট 
হইতে কর নামক একট! ভাগ প্রাপ্ত হয়েন, সেইরূপ গীঠাধিকারী আচার্য ধর্ম: 

সম্পর্কে প্রজাগণের নিকট হইতে ভাগ পাইতে অধিকারী । অর্থাৎ চতুর্বর্ণকে 

যে গুরুপীঠপুজার আজ্ঞ। প্রদান কর! হইয়াছে, তাহ! সঙ্গত, কারণ, রাজা যেমন 

তৃম্বামী বলিয়া! প্রজ| তাঁহাকে কর দিয়া থাকে, সেইরূপ আচার্য্য ধর্মন্বামী__ 

ধর্মান্ুশীনন তাহার নিকট হইতেই লইতে হয়,--নুতরাং তাহাকে পূজা করা 

ও যথাযোগ্য উপহার প্রদান অবশ্ঠ কর্তব্য নহে কি? ১৮॥ 

ধন্মো মূলং মনুষ্যাণাং সদীচাধ্যাবলন্বন; | 

তম্মাদাদাধ্যন্থমণেঃ শাসনং সর্বতোহধিকম্ ॥ ১৯ ॥ 
অন্ুজাঙ্গ ।__দদাচার্য্যের উপরিষ্ট ধর্ম মন্ুয্যুদিগের মূলধন, বা! মন্থম্যত্থের 

মূল কারণ, অতএব উত্তম আচাধ্যরত্বের যে শাসন (উপদেশ), তাহ! সর্ববিধ শাসন 
হইতে অধিক ॥ ১৯। 

তম্মাৎ সর্ববপ্রবত্তেন শাসনং সর্ববসম্মতমূ । 

আচীর্ধ্যস্ত বিশেষেণ হোদাধ্যভরভাগিনঃ ॥ ২০ ॥ 
অতএব সকলের প্রতি প্রযতর-প্রদত্তঃ অতীব -গুদারধ্যসম্পন্ন 

'আচার্ধ্যের শামন বিশিষ্টভাবেই সর্বসম্মত ॥ ২*॥ | 
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নির্মমলাঃ স্বর্গমায়ান্তি কৃতা। পাপানি মানবাঃ | 
আচার্ধ্যাক্ষিগুদণ্ডাস্ত সন্তঃ হ্বকৃতিনো! যথা ॥ ২১ ॥ 

তন্মুশাগ ।__মানবগণ পাপ করিবার পরে আচার্য্য প্রদত্ত দণ্ড প্রাপ্ত 

হইলে, নিষ্পাপ হইয়ু। পুণ্যশীল সাধুগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়! থাকে ॥ ২১ ॥ 

ইত্যেবং মনুরপ্যাহ গৌতমোহপি বিশেষতঃ | 
* বিশিষ্টশিষ্টাঁচারোহপি মুলাদেব প্রসিধ্যতি ॥ ২২॥ 

অন্যুাচ ।_এইরূপ ভাবের কথা মন্থও বলিয়াছেন, গ্ঠতমও বিশেষ 
করির| বলিয়াছেন। মন্বাদি বিশিষ্ট শিষ্টগণের স্বীকৃত আচার মূল হইতেই অর্থাৎ 

"আর্তি হইতেই সিদ্ধ হয়॥ ২২॥ 

তানাচাধ্যোপদেশাংশ্চ দপণ্তাংশ্চ পরিপালযেছ। 
তম্মাদ্রাজা চাচা্ধ্যশ্চ ছ্বাবনিন্দ্যাভিবন্দিতৌ ॥ ২৩॥ 

অন্ুুন্বাচ্গ ।_-অতএব আচার্য্যদ্ত তত্তৎ উপদেশ ও দণ্ড মানিয়া লওয়! 
উচিত, অতএব রাজা ও আচাধ্য উভয়েই অনিন্দনীর এবং অভিবন্দিত হইয়া 

থাকেন ॥ ২৩ ॥ 

ধন্মস্য পদ্ধতিরিয়ং জগতঃ স্থিতিহেতবে । 

সর্বববর্ণাশ্রমীণাং হি যথাঁশান্ত্রং বিধীয়তে ॥ ২৪ ॥ 
অঅন্যুাচ্ছ ।--জগৎকে রক্ষা করিবার জন্ত সর্বপ্রকার বর্গ ও আশ্রমের 

ধর্মপদ্ধতি শাস্ত্রানুসারে এই নির্মিত হইল ॥ ২৪ ॥ 

কৃতে বিশ্বগুরুত্রদ্ধা ভ্রেতায়ামুষিসভ্তমঃ | 

দ্বাপরে ব্যাম এব স্যা কলাবত্র ভবাম্যহম্ ॥ ২৫ ॥ 

ইতি মঠান্রশাসনমূ। * ২ 
ইতি শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিক্রাজকা চার্ধয-শ্রীগোবিন্দতগবৎ-পুজ্য- 

পাদশিষ্যস্ত শ্রীশঙ্কর-ভগবতঃ কৃতৌ মঠান্নায়ঃ সমাপ্তঃ। 
অন্মুত্থাগ।--সত্যযুগে ত্রহ্গা, ত্রেতাযুগে খবিসত্তম বশিষ্ঠ, দ্বাপরে ব্যাস, 

এই কলিযুগ্াংশে আমি (শঙ্কা চার্য্য ) বিশ্বগুরু হইতেছি॥ ২৫॥ 

ইতি মঠাম্থশীন নামক পঞ্চম অধ্যায়, ইতি জ্রীভগবৎ শক্করাচার্য্যকৃত 

মঠাায় সমাপ্ত। ] 



মোহমুদশার | ঈ* 

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু তনুবুদ্ধিমনঃস্থ ৭ বিভৃষ্ণাম্। 

যল্পভসে নিজকন্মোপাতং বিভ্তং তেন বিনোদয় চিতম্ ॥ ১॥ 

অন্যুবাচ্গ ।__হে মূঢ, ধনাগমের উৎকট আকাঙ্ষ! ত্যাগ কর; দেহ, 

বুদ্ধি ও মনে বৈরাগ্য আনয়ন কর, নিজ কর্ম্মফলে তুমি সে ধন লাভ করিতেছ, 

তাহ্থাতেই চিত্তের পরিতোষ জন্মাও ॥ ১ ॥ 

*£ ক! তব কান্তা কস্তে পুভ্র& সংসারোইয়মতীব-বিচিত্রঃ | 

কম্য ত্বং বা কৃত আয়াতিস্তত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ২॥ 

অঅন্যুব্বা্ছ ।-_কে তোমার স্ত্রী? তোমার পুত্রই বাকে? এসংসার 
অতি বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই ব! আসিলে? হে ভ্রাতঃ! 

এই তত্ব চিস্ত। কর ॥ ২ ॥ 
টা শি শিশাশ শশী পিশদ পপ পি 

* মোহমুদ্গার যোলটি ক্লোকে রচিত; তাহার প্রন্নাণ “যোড়শ গজ ঝটিকাভিঃ* ইতাদি 
শভ্তিম ক্লোক। দ্বাদশপঞ্জরিকায় বারটি ক্পোক্-নামের দ্বারাই বাক্ত। চপটপঞ্চরিকায় 
প্লোকসংখা। নামে বা পরিচয়ঙ্োকে নির্দিষ্ট নাই | ইহাতে চর্পটপঞ্জরিকায় শ্লোকসংখাভেদ হওয়| 
বিচিত্র নহে। বাঙ্গালায় এই সিদ্ধান্ত অন্সারে তিনখানি পৃথক গ্রন্থ না পুস্তিক11 বাণীবিলাস 
প্রেসে মুদ্রিত গ্রস্থে এক মোহমুদগরমধ্যে ৩১টি শ্লোক আছে। চর্পটপঞ্জরিক| ও দ্বাদশপঞ্ররিকা 
পৃথক নাই। বাঙ্গালায় মোহমুদগরের শ্লোক চপ্পটপঞ্জরিক! ও দ্বাদশপপ্তরিকাতেও আছে! 
এইটুকু জরষ্টবা। 

আনরা আমাদিগের দেশপ্রদিদ্ধি এবং লিখিত প্রমাণ মত মোহমুঙ্গার, দ্বাদশপঞ্জরিক! ও 
চর্পটপঞ্ররিকাকে পৃথক "আদেশ" বলিয়! বুঝিয়াছি। তিন “আদেশ' নিবন্ধে বহু পম্ভের একতা 
থাক্ষিলেও, আবগ্তক বোধে কিঞ্চিৎ নূতন যোজনা করিয়া তিন জন শিষাকে ভগবান্ আচার্য] 
পৃথক পৃথক আব্দশ প্রদান করেন, ইহাই মনে কয । প্রমাণ মোহমুদগারের শেষে আছ্ছে-_“যোড়শ 
পজ ঝটিকাতিরশেষ: শিষাণাং কথিতোহ্ভাপদেশং | আর হ্বাদশপঞ্জরিকার শেষে আছে-_দ্বাদশ- 
পজ ঝটিকাময় এষঃ শিষাণীং কথিতে। ছাপদেশঃ। 

চর্পটপঞ্জরিকাতে জ্ঞানের সঙ্গে ভক্ির সম্মিলন থাকায় উহা সতাই “চর্পটঃ 
ব্যাপক হইক্লাছে। দেহের যেমন পঞ্জর--অস্থি দ্টতাসম্পাদক, অনুশীসন গ্রন্থের এক 
একট পদাও সেইরূপ । পদ্দাগুলিই গঞ্ন্ধ। ধাহাতে দ্বাদশটি পঞ্জর অর্থাৎ পাত" ভূল্য পদা, 
সেঁই পুস্তিকা বা গু গ্রন্থের নাম “ছবাদশ-পঞ্জরিকাঁ। আর যে পুন্তিকার সেই পঞ্জর 
“র্পটএ-আকারে এবং বিষযে বিস্তৃত, বাঁপক ; তাহা চ্পটপঞ্জরিকা । 

1 একুরু ত্রবুদ্ধে। মনুসি* এইরূপ পাঠীত্বর দৃষ্ট হয়। সেগ্র্জে “হে দ্বেহাভিমানী 
অথবা হে ক্ষুপ্রবৃ্ধি--মানব ! মনে বৈয়াগা আঙব্বন কর” এইরূপ অর্থ হইবে এবং “কুক 
সহ্বুদ্ধিং মন্সি”ইতি পাঠাস্তরও দৃষ্ট হয়। 
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মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ববং, হযতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ববমূ। 
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৩॥ 

অসন্যুত্বাচ্গ ।_ধন, জন ও যৌবনের গর্ব করিও না। ফান নিমেষমধ্যে 
সকলই হরণ করিয়া! ল্। মায়াময় এই নিখিল সংসার পরিহার করিয়া, জ্ঞানের 
দ্বারা ব্রহ্মপদে আগ প্রবেশ করিতে যত্ববান্ হও ॥ ৩॥ 

নলিনীদলীগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশযুচপলমূ। 

ক্ষণমিহ সঙ্জনসঙ্গন্তিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নেক | ৪ ॥ 

* তসন্যুত্বাচ্গ ।-_পদ্মপত্রস্থিত জল অতীব চঞ্চল, সেইরূপ জীবনও অতিশয় 
চঞ্চল । এই চঞ্চল "জীবনের মধ্যে একমাত্র সাধুসঙ্গ ক্ষণকালের জন্য হইলেও রী 

উহা! সংসারসাগর উত্তীর্দ হইবার নৌকাস্বরূপ হয় ॥ ৪ ॥ 

যাবজ্জননং তাবম্মরণং, তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্। 

ইতি সংপারঃ স্কটতরদোষ:, কথমিহ মানব তব সন্তভোষঃ ॥ ৫ & 

” অসন্যুব্বীচ্গ ।-জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে এবং (মৃত্যুর পর) পুরর্ধবার 

জনলীজঠরে শয়ন করিতে হইবে। সংসারে এইরূপ দৌষ পরিশ্ুট; হে মানব! 
( তথাপি ) ইহাতে তোমার সন্তোষ আসে কেন ? ৫ ॥ 

দ্িনযামিন্ঠো সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তো পুনরায়াতঃ | 
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যাযুস্তদূপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ৬ ॥ 

অন্যুহ্াক্গ ।--দিব। ও রাত্রি, সায়ং ও প্রাতঃকাল, শীত ও বসন্ত পুনঃ পুরঃ 

যাতায়াত করিতেছে, ( এইরূপে ) কাল ক্রীড়া করে, আর (জীবের ) আযুঃক্ষয় 
হয়, তথাপি আশাবায়ূর বিরাম নাই অথবা! বায়ু (বাতুলতা ) আশা ছাড়ে ন1 ॥৬া 

অঙ্গং বলিতং % পলিতং মুণ্ড দন্তবিহীনং জাতং তৃগুমূ। 
করধৃতকম্পিত শোভিতদগ্ডং, তদপি ন যুঞ্চত্যাশা ভাগুমৃ॥৭॥ 

(অঙ্গ লোল, কেশ শুত্র, মুগ্ত দস্তহীন হইয়াছে, কিন্ত মুনা, 
বষ্টি যাহার জগ্ (জরা-কম্পিত) করে ধৃত হুইয়া কম্পমান হইতেছে, আশ 

দেই ধনভাও ত্যাগ করিতেছে না ॥ ৭॥ 

* অঙ্গ গলিতং এইরূপ পাঠাত্তর ₹ আছে। * 
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হ্থরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ) শধ্য! ভূতলমজিনং বাসঃ। 

সর্ববপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ কন্ত সুখং ন করোতি বিরাগ? ॥ ৮ ॥ 

অন্যুব্বীজ্গ ।--দেবমন্দিরে কিংবা তরুতলে বাস, ভূতল শয্যা এবং 

মুগচন্ম পরিধান এবং (দারাদি ) সর্বপ্রকার পরিগ্রহ ও ত্োগনুথ পরিত্যাগ? এরূপ 

বৈরাগ্য কাহার স্থুখ উৎপাদন ন। করে ?৮॥ 

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধো, মা কুরু যত্তুং বিগ্রহসন্ধে। | 
ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং, বাঞ্চম্তচিরাদ্যদি বিষুণত্বম্ ॥ ৯ ॥ 

অন্যুাচ ।-_শক্র এবং মিত্র, পুত্র অথবা স্বজন, কাহারও সহিত বিবাদ 
, ৰ| সন্ধি বিষয়ে আগ্রহ রাখিও ন1| যদি তুমি অচিরে 'বিষুপদ বাঞ্ কর, 

তাহ! হইলে সর্বত্র সনচিন্ত হও ॥ ৯॥ ॥ 

অক্ট কুলাচল- * সপুসমুদ্রাঃ ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররু্রী | 

ন ত্বং নাহং নায়ং লোকন্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শৌকঃ ॥ ১০ ॥ 
অন্নুলা ।- নষ্ট কুলীচল, সপ্ত সমুদ্র, ব্রা, ইন্দ্রঃ দিবাকর, রুদ্রদেব, 

তুমি, আমি, এই জগৎ :এ সকল কিছুই নাই; (সবই মায়া-কল্পিত) অতএব 
কি জন্য শোক করিতেছ ? ১০ ॥ 

তয় ময়ি চান্যাত্রৈকো। বিষুব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষুঃঃ | 
সর্বস্মিশ্নপি পশ্যাতআনং ণ* সর্বভ্রোৎস্হজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ১১ ॥ 
অন্মুলা্গ ।-তোমাতে আমাতে এবং অন্ত সকল বন্ততেই একমাত্র 

* মত্তপুরাণাদি এবং অভিধানে ভারতবর্ষের সপ্ত কুলাচল পরিগণিত হইয়াছে। জন্ব্বীপের 
নববর্ষের সীমান্ত পর্ব্বতরূপে যে আটটি পর্বত শ্রীমন্তাগবতে গণিত হইয়াছে, তাহ! জন্ব,দীপের 
কুলপর্র্বত | কারণ) এই আটটি মর্ধাদ| গিরির রাজ স্থমের প্কুলপর্ববতরাজ” নামে কথিত 

হইয়াছেন £ তিনি ইলাবৃত বর্ষের মঠাস্টিও, কিন্তু সীমান্ত পর্ধবত নহেন। 
ভারতের সপ্ত কুলাচল ষথা._মৎ্ম্তপুরীণে-- 

মহেন্দো মলয়: সহাঃ শুক্িমানৃক্ষবানপি | 
বিদ্ধাশ্চ পারিপান্্রচ ইতোতে কুলপর্ধ্বতাঃ ॥ 

জন্ব,ই্*পের অষ্ট কুলাচল যথা, শ্্রীমদূভীগবত ১৬ অধায়-_- 
বন্সিন নববধাণি নবযোজনসহশ্ায়ামান্যা্ভিমর্বাদাগিরিভিঃ জুবিতকাি ভবন্তি। এবাং 

বধো ইলাবৃতং নামা গ্রাস্তরবর্ষং যন্ত নাভাণমবাস্থিতঃ সর্ধ্যতঃ সৌবর্ণ; কুলগিরিরাজে। মেক" 
প্রবিষ্ট | ইত্যাদি । ১। নীলঃ। ২। শ্বেতঃ। ৩। শুঙ্গবান্ 18 নিষধঃ। ৫। হেমকুটঃ 
৬। হিমাঙয়ঃ| ৭) মাল্যবান্। ৮| গন্ধমাদনঃ । এই অঙ্ট কুলাচল এইখানে সঁচিত। 

॥ রী গথস্বনযাক্সীনস্_ইতি পাঠাস্তর | 
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বিষ বিরাজ করিতেছেন; অতএব অসহিষ্ হইয়া আমার প্রতি বৃথাই কোপ 

করিতেছ। স্বীয় আত্মাতে সর্ধভূতের স্বরূপ দর্শন কর এবং সর্বত্র ভেদজ্ঞান 

পরিত্যাগ কর ॥ ১১॥ 

বাণস্তাবৎ ক্রীড়া সক্তস্তরুণস্ত(বত্তরুণীরক্তঃ 

বস্তা বঙ্িন্তামগ্র, পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্রঃ ॥ ১২॥ 
অসন্যুহ্বাগ ।-বালক ক্রীড়াতে আমক্ত) তরুণ তরুণীতে অনুরক্ত ) 

বৃদ্ধ কেবল চিস্তাতেই মগ্ন; (কিন্তু) কেহই পরব্রন্গে লগ্ন নহে ॥ ১২॥ 

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং নাস্তি ততঃ স্থখলেশঃ সত্যম্ ৷ 
* পুক্রা্দপি ধন্ভাজাং ভীতিঃ, সর্ববত্রৈষ! কথিতা৷ নীতিঃ ॥১৩॥ 
অন্যুবাগ ।_অর্থকেই নিত্য অনর্থস্বরূপ চিন্তা কর, সত্যই ইহাতে 

স্থখের লেশমাত্র নাই। কের্র না, পুক্র হইতেও ধনবান্দিগের যে ভীতি ( হয়), 

এই নীতি সর্বত্র কথিত ॥ ১৩॥ 

যাবদ্বিত্তোপার্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারে রক্ত | 

ত্দনু চ জরয়। জর্জরদেহে, বার্তীং কোইপি ন পুচ্ছতি গেহে॥১৪॥ 
অনযুব্বাচগ ।-যে পর্যযত্ত তুমি অর্গ উপার্জন করিতে সমর্থ থাকিবে, তত 

দিন নিজ পরিবার তোমাতে অনুরক্ত হইয়া থাকিবে । অনত্তব তোমার শরীর 

(বৃদ্ধাবস্থায় ) জরাজীর্ণ হইলে (যখন উপার্জনে অক্ষম হইবে, তখন ) তোমার 

ংবাদ পর্যান্তও কেহ জিজ্ঞাসা করিতে লা ॥ ১৪ ॥ 

কামং ক্রোধং লোভং মোহৎ ত্যজত্মানং পশ্ঠাতি কোহহম্। 
আত্মজ্ঞানবিহীন। মুঢান্তে পচ্যন্তে নরকনিগুডঢ়া2 ॥ ১৫ ॥ 
অন্মুবাচ্গ ।কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ পরিত্যাগ করিয়া, আমি কে, 

এই ভাবে আত্মানুদন্ধান করিবে । আত্মজ্ঞানবিহীন মুঢ় লোকেত্বাই নরকে নিমগ্ন 

হইয়া থাকে ॥ ১৫॥ 

সৎসঙ্গত্বে নিঃসঙ্গত্বং নিঃসঙ্গত্বে নিশ্মোহত্বম্ । 

নিশ্চল্তস্বং নির্মোহত্বে, জাবন্মুক্তিনিশ্চলিতত্থে ॥১৬। 

__অন্নুবাছ 1 সংসঙ্গ হইতে নিঃস্ব হয়, নিঃঙ্গত্ব হইলেই নিশ্মোহস্থ 
পষসপ পপ পপ পপীপপাাপন 7 িস্পীপো সপ পিপপস্পীত পর সপ শী সা সপাদাসাশী স্প্রে 

* নির্মোহছে নিপ্চলিতত্বং নিশ্চলিততবে জীবমুক্তিঃ বাণীবিলাসে এই পাঠ, কিন্ত 

অস্তমবর্ণ মিলে যে পদরচন] চলিয়া আঁদিতেষ্িল, তাহার তক্প হয়। যোড়শ সৃষ্ধ্য। পূরণের 
জন্য এই ক্লোক্ষটি দেশান্তরের পুস্তক হইতে মংগৃহীত। বাঙ্গাণায় মোহনুদগরে এই টি নাই। 



৫০৪ শঙ্করাচাব্য-গ্রন্থমাল! 

হয়, নিশ্চলিতত্ব নির্মোহত্বের সঙ্গেই হয়, জীবনুক্তিও নির্মোহত্বের 
সমকালীন ॥ ১৬ ॥ 

যোড়শপজ্বটিকাভিরশেষঃ, শিষ্যাণাং কথিতোহভ্যুপদেশঠ। 
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং) তেষাঁং কঃ কুরুতামতিরে কমৃ॥১৭॥ 

ইতি মোহ্মুদগরঃ সমাপ্তঃ। 
অন্মুবাঙ্গ ।--এই যোড়শপন্থাটিকা! কবিতা! দ্বার! সম্পূর্ণ উপদেশ শিষ্য- 

গণকে প্রদত্ত হইল। ইহাতে যাহাদের বিবেকের উদর না হইবে, তাহাদের বিবেক 

জন্মাইবে কে? ॥ ১৭॥ 

মোহমুদগর সমাপ্ত। 

দ্বাদশপঞ্জরিক] | 

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু স্বুদ্ধিং মনসি বিতৃষ্টাম্। 

যল্পভসে নিজকরন্মোপাততং বিভ্তং তেন বিনোদয় চততমূ ॥ ১॥ 

অন্যুবাচ্গ ।-হে মূঢ়! তুমি অধিক ধনলাভের আশ। পরিত্যাগ পুব্বক 

ুঙ্াবদ্ধি দ্বার! সদসন্ধিবেচনা করিয়। ননের প্রতি বিরক্ত হও, এৰং আপন 

কর্ধান্থলানে যে ধন তুমি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে চিত্ত সন্তুষ্ট কর ॥ ১॥ 

অর্থমনর্থং ভ।বয় নিত্য নাস্তি ততঃ সথখলেশঃ সত্যম্। 

পুতি ধনভাজাং ভীতি সর্ববত্রৈষা বিহিতা৷ নীতিঃ ॥ ২॥ 

চক ।_এই জগতে যত অর্থ আছে, সকলই অনর্থের কারণ বলিয়া 

জ্ঞান কর। এই তর্থ দ্বারা কিঞ্চিম্মাত্রও স্থধ হইতে পারে না, পরস্ত সর্বত্রই প্রসিদধি 

আছে যে, বাহার! ধনশালী, আপন পুত্র হইতেও তাহাদিগের (প্রাণের) ভয় হয় ॥২। 

কা তে কাস্ত। কমতে পুত্রঃ, সংসারোহয়মতীব রিচিত্রঃ । 
কন্ত ত্বং বা! কৃত আয়াতস্তত্বং চিন্তয় তথ ভ্রাতঃ॥ ৩॥ 

অন্নুবাদ হে ভ্রাতঃ! এই সংসার বড়ই বিচিত্র ; ভাইঃ বধার্থ চিন্তা 
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করিয়া দেখ দেখি, তোমার কান্ত কেঃ তোমার পুত্র কে এবং তুমিই ঝা কাহার 
ও কোথ৷ হইতে আপিয়াছ ? ৩॥ 

ম। কুরু ধনজনযৌবনগর্ববংত হরতি নিমেষাৎ কালিঃ সর্ব্বমৃ। 
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্গপদং প্রবিশাশ্ বিদিত্বা। ॥ ৪॥ 

অন্যুন্লীচ্গ ।-হে ভ্রাতঃ ! ধন, জন ও বৌবনের গর্ব করিও না, (জগদস্ত- 

কারী) কাল নিমেষমধ্যেই সকল হরণ করিতে পারে । আর এই অখিল ব্রন্ধাণ্ডই 
মারাময়, সুতরাং এই,অনিত্য সংদার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানার্জন ক্ষর্বক শী 

ব্রহ্ধপদে প্রবেশ কর ॥ ৪ ॥ 

ককামং ক্রোধ$ লোভং মোহং, ত্যক্তাত্মানং ভাবয় কোহহম্। 
আত্মজ্ঞানবিহীন! যু পচ্যন্তে নরক-নিগুঢ়াঃ ॥ ৫ ॥ 
অন্মুবাচ্গ ।__কাম, ক্রোধ, লৌভ ও মোহ এই মকল পরিত্যাগ 

করিয়া আমি কে, এই আত্মতঙ্ধ চিন্তা কর। (কারণ) যাহারা আত্মতব্ব- 

পরিজ্ঞানে পরাজ্ুখ, তাহার নরকমগ্ন হইয়া পচিতে থাকে ॥ ৫ ॥ 

স্থরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ *%চ শব্য। ভূতলমজিনং বাসঃ। 

সর্ববপরিগ্রহভোগত্যাগঃ, কম্ত স্খং ন করোতি বিরাগ? ॥৬॥ 
অন্যুবাচ্গ ।__দেবালয়-সনিহিত বৃক্ষতলে বাস, ভূমিশয্যাঃ চম্মপরিধান, 

এইরূপে, গৃহ, শখ্যা, পষ্বাঁসাঁদি সর্ববিধ বিষয়ভোগ-ত্যাগ হেতু বৈরাগ্য কাহার 
সুখ সম্পাদন করে না? ৬॥ 

শত্রো মিত্রে পুভ্রে বন্ধো, মা কুরু যত্ত্ং বিগ্রহ্সন্ধো | 
ভব সমচিত্তঃ সর্বত্র ত্বং, বাঞ্থস্যচিরাদ্যদি বিষ্ুত্বম্ ॥ ৭ ॥ 

অন্নুব্বা্গ ।_যদি তোমার অচিবনুকীলমধ্যে বিষুত-পরান্তির, অভিলাষ 
থাকে, তাহ! হইলে শত্রু, মিত্র, পুক্র ও বন্ধু, যুদ্ধ ব৷ সন্ধি কিছুতেই আসক্তি 
রাখিও না, সর্বত্র সমদর্শী হও ॥ ৭ 

স্বায়ি ময় চান্থাট্রৈকো! বিস্ুর্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষু। 
সর্ববস্মিক্লপি পশ্যাত্বানং সর্ববত্রোৎস্থজ ভেদজ্ঞানম্ ॥ ৮ ॥ 
অনন্যুত্তাগ ।তোমাতে, আমাতে ও অন্তান্ত ,বাক্তিতে (একই বিষণ 

* হুরমন্দির-তরুতলনিবাসঃ, পাঠীস্তর | 
১ মস” ৬৪ 
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বিষ্তমান আছেন, তবে তুমি আমার প্রতি অসহিষ্ণু হইয়1 বৃথা কোপ করিতেছ 
কেন? (নিজের উপর কেহ কোপ কি করে?) তুমি সর্বত্রই আত্মজ্ঞান কর 
এবং সর্বত্রই ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ কর ॥ ৮॥ 

প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং নিত্যানিত্যবিবেকবিচারমৃ। 

জাপ্যসমানসমাধিবিধানং কুর্বববধানং মহদবধানম্ ॥ ৯ 

অন্বাগ ।- প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, কোন্ বস্ত নিত্য এবংক অনিত্য 

বিবেচন! পূর্বক ইহার বিচার এবং জপদহ সমাধি অন্ষ্ঠান কর, অর্থাৎ বর্ষে 
একনিষ্ঠ মমাধি ধারণকে রক্ষা কর। (অব--রক্ষ, ধানং-ধারণম্ )॥ ৯ 

নলিনীদলগতসলিলং তরলং, তদ্বজ্জীবিতমতিশয়উপলমৃ । 
বিদ্ধি ব্যাধ্যতিমানগ্রস্তং লোকং শোকহ তঞ্চ সমস্তমূ ॥ ১০ ॥ 

অসন্মুীগ ।-জানিবেঃ যেমন পন্মপত্রস্থিত জল চঞ্চল) তোমার জীবনও 
সেইরূপ চঞ্চল অর্থাৎ পদ্মপত্রগত জল যেমন অন্নকারণেই পতিত হইতে পারে, 

সেইবপ তোমার জীবনও অতি সহজে বিনষ্ট হইতে পারে। আর এই দকল 
লৌকই ব্যাধি ও অভিমানগ্রস্ত এবং শৌকাভিভূত ) ( অতএব অবিলম্বে এমন কার্ধ্য 
কর, অনিত্য জীবন, ব্যাধি ও অভিমান এবং শোক কিছুই তোমাকে ব্যথিত 
করিতে পারিবে না) ॥ ১৪ ॥ 

কা তেহফীদশদেশে চিন্তা, বাতুল তব কিং নাস্তি নিয়ন্ত।। 
যন্ত্াং হস্তে স্থদৃঢ়নিবন্ধং, বোধয়তি প্রভবাদি বিরুদ্ধমূ ॥ ১১ ॥ 

অনন্যুববাচ ।--অষ্টাদশ ত্বীপে চিন্তা তোমার কেন? ওহে বাতুল, তোমার 
কি কেহ নিয়স্তা নাই? যে তোমাকে বুঝাইতে পারে, তোমার হত্ত দৃবন্ধ, 

সামর্থ্য গ্রকাশাদি 'তোমার পক্ষে বিরুদ্ধ অর্থাৎ বিপরীত কর্ম। (তোমার ইচ্ছায় 
কর্ণহি হয় না )॥ ১১ 

গুরুচরণামুজ নির্ভরতক্তঃ, সংসারাদচিরান্তব মুক্তঃ। 
ইক্ডিয়মানসনিয়মাদেবং দ্রক্্যসি নিজহদয়স্থং দেবমূ.॥ ১২ ॥ 
অন্যুবাচগ ।-_গ্রীগুরুচরণাঘুজে দৃঢ় ভক্ত হইয়! ভূমি ক্মচিরে সংসার 

হইতে মুত হও) কারণ, এই প্রকারে (গুরুতক্তিবলেই ) ইন্জরিয় ও মনকে 
সংযত ক রে নিজ হ্থদয়স্থিত দেবকে--হ্বগ্রকাশ আত্মাকে দর্শন করিতে 
পারিবে ॥ ১২1 | 



শস্করাচার্য্য-গ্রন্থমাল! ৫০৭ 

দ্বাদশপপ্জরিকাময় এষঃ, শিষ্যাণাং কথিতো! হ্যপদেশঃ। 

যেষাং চিত্তং নৈতি বিবেকং, তে পচ্যন্তে নরকমনেকম্ ॥১৩| 

ইতি দ্বাদশপঞ্জরিক। সম্পূর্ণা। 
অন্যনাঙগ ।-ছাদশপঞ্জরিকামন এই উপদেশ শিষ্যর্দিগকে প্রদান 

করিলাম, যাহাদের চিত্ত ইহাতেও বিবেকযুক্ত হইবে না, তাহাদের বিবেকশক্তি 

লাই, তাহর! নান! প্রকার নরক প্রাপ্ত হইয়। পচিতে থাকিবে ॥ ১৩॥ 

দ্বাদশপঞ্জরিকা সম্পূর্ণ । 

£পটপগ্ররিকা 

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তোৌ পুনরায়াতঃ। 
্ষাল; ক্রীড়তি গচ্ছত্যারুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবাযুঃ ॥ ১॥ 

তজ গ্রোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ননু মূঢ়মতে। 

প্রাপ্তে সম্নিধিমথ তে মরণে, নহি নহি রক্ষতি স ডুকুঞ্ করণে ।% 

( প্রুবপদম্ ) 
অন্ুবাল ।--দিন, রজনী, সাযংকাল, প্রাতঃসময়ঃ শিশির ও বসত্ত-খাতু 

এই মকলই পুনঃ পুনঃ বাঁতায়াত করিতেছে; কাল ক্রীড়া করিতেছে, আমু ক্ষয় 

পাইতেছে, তথাপি আশাবায়ু তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না ॥ ১॥ 

হে মুড়মতে ! গোবিনের তজন। কর, গোবিন্দের ভজন করঃ গোবিলের 

তঙ্গনা কর। (কারণ) অতঃপর তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইর্লেঠ( ব্যাকরণ 
পাঠের সময়ে, তোমার পুনঃ পুনঃ সেবিত ) সেই ডুরঞ্করণে তোমাকে রক্ষ] 
করিতে পারিবে না ॥ গর ॥ 

* ভব গোচষিন্ং ভ গৌবিনং ভজ গোবিনংদূঢমতে। প্রান্তে সন্িহিতে সরণে নহি নহি 
রক্ষাতি ডুক্বঞ্করণে ? ইহ! প্রচলিত পাঠ, কিস্তছন্দোভঙ্গাদিহ্ট । 'ডুকুঞ্ঞ্ুরণে, এইরূপ 
পাঠ স্বীকার ,করিলে এ চরণে ছন্দোদোব নই হয় বটে, কিন্তু অন্ন সোপহাস 
অনুকরণ বলিতে হয়। 



৫০৮ শঙ্করাচাধ্য-গ্রন্থমালা 

অগ্রে বহ্ছিঃ পুষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চিবুকসমপিতজানুঃ | 
করতলভিক্ষস্তরুতলবাস- *% স্তদপি ন মুগ্চত্যাশাপাশঃ ॥ ২॥ 

ভজ গোবিন্দং-.ইত্যাদি। 

অন্যুহ্বাগ ।--হে মুঢমতে ! (তোমার লীতনিবারক বস্ত্রাদির অভাবে) 
তুমি সন্ুথে অগ্নি এবং পৃষ্ঠে রৌদ্র লইগ়্! দিনপাত করিয়। থাক, রজনীযোগে 
চিবুকে জানু বিস্তস্ত করিয়া! থাক, (তোমার ভিক্ষাপাত্র নাই ) করতুল ভিক্ষা 

গ্রহণ কর, (তোমার বাসগৃহ নাই ) তরুতলে অবস্থান কর, তথাপি তোমার 

আশাপাশ (তোমাকে ) পরিত্যাগ করিতেছে না, অতএব গোবিনের ভজন কর 

উত্যাদি॥ ২॥ 
বং 

যাবদৃবিত্তোপার্জনশক্তস্তাবমিজপরিবারো রক্তঃ | 
তদনু চ জরয়ী জর্জরদেহে, বার্তীং পূচ্ছতি কোইপি ন গ্েহে॥৩। 
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি । 
অন্নুবাচ্গ ।--হে মুডমতে ! যাবৎ তোমার বিতোপার্জনে শক্তি থাকিবে, 

তাবৎ তোমার পরিবারবর্গ অন্থুগত রহিবে, পরে তোমার দেহ জরায় জর্জরীভূত 

হইলে ( ধনোপার্জানের ক্ষমতা নষ্ট হইলে) তোমার গৃহে কেহই একটি কথাও 

জিজ্ঞাসা করিবে নাঁ। অতএব (এরূপ পরিবারবর্গের আশায় বৃথা সময়ক্ষেপ না 

করিয়! ) গোবিন্দের ভজন। কর ইত্যাদি ॥ ৩ ॥ 

জটিলো! মুগ্তী লুঞ্চিতকেশঃ) কাঁধায়াম্বরবহুকুৃতবেশঃ। 
পশ্যন্নপি ন চ পশ্ঠুতি মুঢ, উদরনিমিতং বহুধাগঃ ॥ ৪ ॥ ণ* 
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি । 

অন্ন ।-_জটাধারী, মুষ্তিতমুণ্ড, উৎপাটিত-কুস্ত + রভ্তীন বন্ধের 
বিবিধ বেশধারী যেই হউক, মোহবশতঃ ( ইহা! দেখিয়াও দেখিতেছে না ) উদরের 

জন্ত বহু প্রকারে আত্মপ্রচ্ছাদন করিতে হুইতেছে। সুঢ় মানব! অতএব 
গৌবিন্দের ভজন! কর ইত্যাদি ॥ ৪॥ 

& “করত ক্ষা তরুতঙগবাসঃ১ পাঠান্তর | 
ঁ বা পাঠাপ্তর। 
4 পূর্্বকাগে ইহারা 'কৈশোন্ন,ঞক+ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই সম্প্রমায়ের রিলে 

পাটিত কেশ ঘারা কল প্রস্তুত করিয়! তাহাই ব্যবহার করিত। 



শহ্বরাচার্য্য-গ্রস্থমাল। ৫০৯ 

ভগ্বদগীত। কিঞ্চিদধীতা১ গঙ্গাজললবক পিক গীত1। 
সকৃদপি যন্ত মুরারিলমর্চা, তন্য যমঃ কুরুতে নহি চঙ্চাঃ ॥৫| *%* 

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি । 

অন্ন্াঙগ ।+ষে ব্যক্তি ভগবদগীতার কিয়দংশ অধ্যন করিয়াছে যে 

ব্যক্তি কণিকামান্র গঙ্জাজল পান করিয়াছে, কি“ব/ একবারমাত্র মুরারির অর্চন 

করিয়াছে*্তাহার ঘত চর্চাই ( ততসম্বন্ধে সমালোচন! ) থাক না যেন, যম তাহা 

করিতে পারে না; অর্থাৎ সে ব্ক্তি যমের অধিকার-বহিভূতি, যম তাহার 

কিছুই করিতে পারে না; অতএব হে মৃঢ়মতে ! গোবিন্দের ভজন কর 

ইত্যাদি ॥ ৫॥ 

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশনবিহীনং জাতং তুগম্। 

বৃদ্ধ! যাতি গৃহীত্বা শিং, তদপি ন মুগ্চত্যাশা পিগুম্ ॥ ৬ ॥ 

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি। 

অন্যুলাচ ।- বৃদ্ধকালে অঙ্গকল শিখিল হইয়া! যায়, মস্তকের কেশগুলি 
গুভরবর্ণ হয়, মুখ দন্তহীন হয় এবং দণ্ড ধরিয়া গমন করিতে হয়, তথাপি আশ! 

তাহার দেহপিগু ত্যাগ করে না, দেহ লইয়। চিরতরে আশ! পোষণ করে। 

(কিস্ত এদেহ যাইবেই। আশ! মিটিবে না। কাজেই ছঃখও রহিয়া 

যাইবে, অতএব বৃথা আশ! ছাড়িয়।) হে মুঢ়মতে! গোবিনোর ভজনা কর 

ইত্যাদি ॥ ৬ ॥ 

বালস্তাবছ ক্রীড়ামক্তস্তরণস্তাবত্তরুণীরক্তত। 

বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্রঃ, পরমে ব্রহ্গণি কোহপি ন লগ্নঃ ॥ ৭॥ 

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি । 

অন্মুশাচ্গ |--যাবৎ বাল্যকাল থাকে তাবং ক্রীড়া-কৌড়ুকে আলক্ত হয়, 

পরে যৌবনকাল উপস্থিত হইলে যুবতীর প্রেমে অনুরক্ত থাকে, অবশেষে বৃদ্ধকাল 
সমাগত হইলে ,নানাপ্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হয়, ক্রিস্ত কেহই অনুযূক্ত 
হয় না) (অঞ্চএব) ছে সুঢ়মতে ! তুমি ( এই সময়ে ) ৫ ফর, 
ইত্যাদি ॥ ৭। 

পু. 

£ 'যেননুরারিসমর্চা ভিজ্মতে তন্ত ঘমেন ন চর্চা” পাঠাস্তর। 



৫১০ শঙ্ছরো চার্য্যস্গ্রন্থমালা 

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নযূ। 
ইহ সংসারে খলু ভুস্তারে, কুপযাপারে পাহি মুরারে ॥৮॥ 
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি। 

অন্মুশাজ্গ ।--( মরণের পর) পুলরায় জন্ম, পুনরায় মরণ ও পুনরায় 
দননীজঠরে বাস। অতএব এই ছুস্তর সংসার পার হইতে কাহারও সাধ্য নাই। 
হে মুরারে ! তুমি ক্্পা করিয়া! উদ্ধার কর। ( অতএব ) হে _মূঢ়মতে ! 
গোবিন্দের ভজন! কর ইত্যাদি ॥ ৮ ॥ 

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ, পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ। 
4 পুনরপ্যষনং পুনরপি বর্ষ তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষমূ ॥ ৯॥ 
তজ গোবিন্দং ইত্যাদি । 

অন্যুবাচ্গ ।- পুবর্ধার রজনী, পুনর্ধার দিন, পুনর্ববার পক্ষ, পুনর্ববার মাস, 
পুনর্ববার অয়ন ( উত্তরারণ বা দক্ষিণায়ন ) ছয় মাস, পুনর্ববীর বর্ষ ছাড়িয়া চলিয়াছে, 
তথাপি আশ! ও ক্রোধ (জীবকে) ছাড়ে না। ( আশ! চ অমর্ষশ্চ সমীহারঘবন্্ ) অর্থাৎ 
আশা! ও আশা-ব্যাঘাতে ক্রোধ সমানহই আছে। অথব। «আশ! মর্ষম, দুইটি পদ, 
মর্ধ শবের অর্থ সহনঃ--আশ! তাহার সহিষ্ণুতা ছাড়িতেছে না, যতই কাল অতীত 

হউক, আশা-_সহিয়া আছে। ( এইরূপ আশাপাশে বদ্ধ থাকিলে কোন কালেও 

ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে না) অতএব হে মুড়মতে! গোবিন্দের ভজন! কর 
ইত্যাদি ॥ ৯ ॥ 

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ) শুক্কে নীরে কঃ কাসারঃ। 

নে দ্রেব্যে * কঃ পরিবারো জ্ঞাতে তত্ব কঃ সংলারঃ ॥ ১৪ ॥ 

ভজ গোঁবিদ্দং “ইত্যাদি । 

অন্মুবা | বার্ধক্য হইলে যেমন কামানুরাগ থাকে নাঃ জল শুক হইলে 
ঘেমন সরোরর থাকে না, ধনাভাব হুইলে যেমন পোষ্য পরিবার থাকে না, সেইরূপ 
বিজন হইলে সংসারও থাকে না। (একমাত্র গোবিন্দের আরাধনাই 
পক্ধতর- জানের কারগ, অতএব) হে মুঢ়মতে ! গোবিন্দের্ ভজন! কর 

€ ইত্যাদি ॥8৭ 

+* নষ্টে বি পাঠান্তরমূ। 
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নারী-স্তন-ভর-নাঁভি-নিবেশং, দৃষ্ মাগ! *% মোহাবেশযু। 
এতম্মাংলবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারংবারমূ ॥ ১১॥ 

ভজ গোবিন্দং ইত ইত্যাদি | 

অন্যু্াজ্গ ।-_ নারীগণের স্তনমণ্ডল ও নাভিসন্লিবেশ দর্শন করিয়া মোহে 
অভিভূত হইও না । উহ মাংল ও বসার বিকারমাত্রই ; ইহ! বারংবার মনে বিচার 
করিয়। দেখিবে। (ফলে সকল মোহমুক্তির মূল গোবিন্ন-ভজনা, তাই বলিঃ) 

গোবিন্দের ভজন কর ইত্যাদি ॥ ১১ ॥ 

* কম্তং কৌহহং কৃত আয়াতঃ, ক মে জননী কো মে তাতঃ। 

ইতি পরিভাঁবয় সর্ববমসারং, বিশ্বং ত্যক্কা স্বপ্রবিচারমূ ॥ ১২। 
ভজ গৌবিন্দং ইত্যাদি । 
অন্মনাঙ্গ ।-তুমি কে? আমি কে? কোথ| হইতে আসিয়াছ? আমার 

জননী কে ? পিত! কে? এই প্রকারে সমন্তই থে অসার, তাহা চিন্তা কর ও বিচারে 

বাহা স্বপ্ন তুল্য, সেই বিশ্ব ছাড়িয়া হে মুঢ়মতে ! গোবিন্দের ভজন! কর ইত্যাদি॥১২। 

গেয়ং গীতানামসহজ্রং, ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজম্রম্। 

নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং দেয়ং দীনজনায় চ বিভমূ ॥ ১৩॥ 

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি 
তন্মুবীচ্গ ।-_গীত। ও নারায়ণের সহত্র-নাম গান করিবে, অনবরত 

প্রীপতির রূপ ধ্যান করিবে, সঙ্জনসঙ্গে মনোনিবেশ করিবে এবং দীনজনকে ধনদান 
করিবে। ছে মুঢ়মতে ! এইরূপে গোবিন্দের ভজনা কর ইত্যাদি ॥১৩॥ 

কা তে কাস্তা-ধন-গত-চিন্তা বাতুল ! কিং তে নাস্তি নিয্তা। 

ত্রিজগতি সঙ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকাঁখ।১৪ 
ভজ গৌোবিন্দং ইত্যাদি । 
অন্যুাঙ্গ ।-রে বাতুল ! স্ত্রী ও ধনবিষূয়ে তোমার চিত্ত! কি চু তোমার 

কি কেহ নিজ্স্তা নাই, (নিয়স্তা থাকিলে এই বিষয়ে চিস্ত। করিত নিষেধ 

করিতেন। ) জগতে সজ্জনসঙ্গই সংসার-নাগর পারের একমাত্র নৌকা বিষয়চিস্তায় 
সংসারপার “হওয়! যান্ন না; অতএব গৌোবিন্দের ভজনা কর ইড়্যাদি॥ ১৪ ॥ 

* 'মিথা! মায় ইতি পুরাতন পাঠ 
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যাবজ্জীবো৷ নিবসতি দেহে, তাবৎ কুশলং পুচ্ছতি গেছে । 

গতৰতি বায় দেহাপায়ে, ভার্্য। বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে ॥১৫॥ 

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি । 

অন্ন ।--যাবৎ দেহে জীব বিদ্তমান থাকে, তাবৎ সকলেই গৃহে 
আসিয়৷ কুশল জিজ্ঞাসা করে, পরে প্রাণবাষু বহির্গত হুইয়! গেলে দেহ হইতে 

খন জীব অপশ্যত হয়েন) তখন ভার্্যারাও সেই দেহ দেখিয়। ভীত হয়; অতএব 

দৈহিক বিষয় ভজনা ছাড়ি! গোবিন্দের ভজন! কর ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥ 

! স্থখতঃ ক্রিয়তে রামীভোগঃ) পশ্চাদ্ধ্ত শরীরে ররোগঃ। 
যগ্ভপি লৌকে মরণং শরণং, তদপি ন মুতি পাঁপাচরণম্ ॥১২॥ 

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি । 

অন্যুাচ্গ ।--মানবগণ সুখলালসায় যুবতী-সস্তোগ করেঃ হায়! পরে দেহ 

রোগাভিভূত হইয়া পড়ে। যদি চ( একমাত্র) মরণই (সেই দৈহিক রোগ 

হইতে ) রক্ষা) করে, তথাপি লোকে পাপাচরণ পরিত্যাগ করিতেছে না। হে 

মূঢমতে ! অর্থাৎ মরণের পর যে আবার জন্ম, জন্ম হইতেই নান! ছুংখ, এ জ্ঞান 

তাহার নাই,--তাহা বুঝিয়। বিষ়ভোগের পরিবর্তে গোবিন্দের ভজনা কর 

ইত্যাদি ॥ ১৬ ॥ 

রখ্য। কর্ণটবিরচিতকপ্থঃ পুণ্যাপুণ্য-বিবর্জিত-পান্থঃ | 

যোগী যোগ্রনিযৌজিতচিত্ঃ রমতে যদ্বদ্বালোম্বত্তঃ ক্* ॥ ১৭॥ 

তজ /গাবিন্দং ইত্যাদি । 
অন্নু্রাচ্গ ।-_রথ্যা-পতিত চীরথণ্ডের কম্থাধারী পাঁপপুণ্যবর্জিত পথের 

রর যোগী, যোগে সমাহিতচিত্ত হইয়া! বালক ও উন্মতের ন্তার 

বেই) রত থাকে, (সই যোগলাভের জন্য ) গোবিদ্মের ভজন কর 

ক 2৭1 

* নাহং ন ত্বং মাঘং(লোকত্তদপি কিমর্থং কিয়তে শোকঃ ইতি পাঠান্তর । রেমতে বায়লানক্তব- 
দ্ধ ইহা! শেষ চুরণের পাঠাত্তর। 
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কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রতপরিপালনমথব৷ দানমূ। 

জ্ঞানবিহীনঃ সপুনরনেন ব্রজতি ন মুক্তিং % জন্মশতেন ॥১৮॥ 
ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি । 
ত্বম্ভুআাঙ্গ 18 মানব) গঙ্গাসাগরে গমন করিতেছে, ব্রত করিতেছে 

অথব! দান করিতেছে, কিন্ত জ্ঞানহীন হইলে এ সকল দ্বার! শতজম্মেও সে মুক্তিন্লাত 

করিবে ন*৯। (অতএব জ্ঞান্লাভের জন্ ) গোবিন্বের ভজন। কর ইত্যাদি 8১৮ ॥ 

যষোগরতো বা! ভৌগরতে। বা সঙ্গরতো বাহসঙ্গ রতে। বাঁ ণ*। 

. যন্ত ব্রহ্মণি রমতে চিতং পশ্যন্নন্দত্যেব জগতম্ ধু ॥ ১৯ ॥ 

ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি । 
ইর্ভিচর্প টপঞ্জরিকা সম্পূর্ণ । 

অসন্যুাজ ।-_ধাহাঁর চিন ব্রহ্মরত, তিনি যোগী হউন, ভোগী হউন, জনদঙ্গী 

হউন বা নিঃসঙ্গ হউন, তাহার দর্শন পাইলেই জগৎ (কেবল বোদ্ধ! মানব নহেঃ 

কীট পতঙ্গ পথ্যস্ত) আনন্বঃগ্র হইবে (নেই ত্রহ্মরতি লাভের জন্ ) গোঁবিন্দের 

ভজন কর ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥ 
ইতি চর্পটপঞ্জরিকা সম্পূর্ণ । 

এ --5-স সপ 

মীধন-পঞ্চক ব। উপদেশ-পঞ্চক। 

বেদে নিত্যমধীয়তাং তদু'দিতং কর্ম স্বনুষঠীয়তাং, 
তেনেশম্ত বিধীয়তামপচিতিঃ কামে ধা মতিস্ত্যজ্যতাম্। 

পাঁপৌঘঃ পরিধুয়তাং ভবন্থখে দোষোইনুসন্তীয়তা- 
মাত্তেচ্ছা ব্যবলীযতাং নিজগৃহাত,এঁং বিনিগর্ম্যতাম্ ৯ ১ ॥ 

অন্নুবাঙ্গ ।-নিত্য বেদাধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কর্নকল স্ুচারুকূপে 

অনুষ্ঠান কর, তত্তাবিতের দ্বার৷ পরমেশ্বরের পরিচর্যা কর, বিষয়বাসন! পরিত্যাগ 
কার, কলুধরাশি বিধৌত করিয়া দেও, * সংসারন্থখের গনিরভূ্াদিদোের 

পা 
1 'সঙ্গবিহীনঃ সঙ্গরতো। বা+ ইতি বাগীবিলাস পাঠ। $ - 
£ নপ্দতি নন্দতি দশ্গত্যেব।, বাশীবিলাস পাঠ। থবঁ 'কামো' ইতি পাঁঠাত্তরস্ 

১ম 
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অনুসন্ধান কর, আন্মজ্ঞালেচ্ছ। নিশ্চিতভাবে অবলম্বন কর এবং শীজই নিজ গৃহ 

ইইতে বিনির্গত হও অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ কর ॥ ১॥ 

সঙ্গঃ সতম্থ বিধীয়তাং ভগবতো। ভঙ্তির্দূঢ়া ধীয়তাং 
শাস্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্মমাশু সন্তাজ্যতামূ । 
সদৃবিদ্বানুপভূজ্য তাং & প্রতিদিনং তৎপাছুক1 সেব্যতাং, 

ক্রন্মেকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রল্তিশিরোবাক্যং সমাকর্্যতাম ॥২। 
অসন্মুবাচ ।-_সাধুসঙ্দ কর, ভগবানেব প্রতি অচল! ভক্তি কর ) শম, দম; 

উপরতি, তিতিঙ্ষ! প্রভৃতির পরিচয় গ্রহণ ক্র, সংদারপাশরূপ সকাম কর্ধ্দকলকে 

কাণ্ড বিসর্জন দাও; সদ্বিগ্তাবান্ গুরুর উপাসনা কর, প্রত্যহ তৎপাছকার 
পরিষেবণ কর, একাক্ষর পরর্রঙ্গ-প্রাপ্তির প্রার্থনা কর এবং বেদাস্তবাক্য 

যথাবিধি শ্রবণ কর ॥ ২॥ 

বাক্যার্থশ্চ বিচার্ধ্যতাং শ্র্তিশিরঃপক্ষঃ  সারতাং, 
ঢুস্তর্কাৎ স্থবিরম্যতাং শ্রগ্তিমতস্তর্কোইনুসন্ধীয়তাম্। 
ত্রদ্ষৈবান্মি বিভাব্যতামহরহগর্ববঃ পরিত্যজ্যতাং, 

দেহেহহম্মতিরুক্খ্যতাং বুধজনৈর্ববাদঃ পরিত্যজ্যতাম্ ॥ ৩ ॥ 
অন্নুবাঙ্গ ।--মহাবাকার্থ বিচার কব, বেদাস্ত-পক্ষ আশ্রয় কর, কুতর্ক 

হইতে বিবত হও, শ্তিসম্মত তর্কেব তত্বান্ুসন্ধান কব, “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ 

চিন্ত! কব, গর্ব পরিত্যাগ কব, দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, এবং পঙ্ডিত মশাত্ম- 

গণের সহিত বিবাদ বর্জন কর ॥ ৩॥ 

ক্ুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌযধং ভূজ্যতাং, 
স্বাঘন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্ডেন সন্তষ্যতাম্। 

শীর্ভোষাদি বিষহাতাং ন তু বৃথাবাক্যং সমৃচ্চা্ধ্যতা- 
মৌদাসীন্যমভীপ্ল্যতাং জনকৃপা নৈষ্ট,্যমুতস্জ্যতামূ ॥ ৪ ॥ 

এ বসরা |-সক্ষুধারূপ বঙ্লধির চিকিৎস! কর, প্রত্যহ ভিক্ষারূপ খধধ 
(ক অয্নের প্রার্থনা করিও না, বিধিবশে বাহ! প্রাপ্ত হইবে, 
১২ হও, ঈত-ত্রীপ্ম দুখ-হঃখ প্রভৃতি সহ কর, বৃথ! বোক্যকখন 

ছাপা গাঠদকর। 



জা 

শির জরিডিরিতন এ বেতের ২ রি ভাবই' পরিহার কর॥ ৪ ॥ 

একাস্তে স্থখমান্যতা পপ রি চেতঃ সমাধীয়তাং, 

পর্ণাত স্থসমীক্ষ্যিঠাং জা দিং তদ্বাধিতং দৃশ্ঠতাম্। 
প্রাকৃকন্ম প্রবিলাপ্যতা চিতিবলান্নাপ্যুতরে গ' শ্লিষ্যতাং, 
প্রারব্স্থিহ ভূজ্যতামর্থ, ন্াত্মনা স্থীয়তাম্॥ ৫ ॥ 

সুখে বাদ কর, পরব্রদ্ধে চিত্তের নমাধান 
ূ্ণাত্ম। নিষ্নীক্ষণ কর, জগৎ তাহাতেই 

উপঘংঘধত ইহা! দর্শন কর, মগ রী বিলীন কর, জঞানববে পরবর্তী কর্শে সংক্লেষ- 
শু হইবে, প্রারন্ধ কর্ম ভোগ করূ্ননন্তর পর-ব্বস্বরপে অবস্থিত হও 4 ৫ ॥ 

যঃ শ্লোকপঞচকর ঠন্ ঞট মনুষ্যঃ 
ুঁভরত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য | 
রে টা 

রর ৯ র্ ০ 

অন্যুবাল ।- নির্জন প্রস্থ 
কর, উত্তমরূপে ও সম্যকৃপ্রক্ী 

এতস্য [শু সং স্যতিন্ব 

তাপঃ এ & মুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ ॥ ৬ ॥ 
দাধবকং সম্পূর্ণমূ। 

অন্নুবাজ্গ।_ধিনি পরী এই গোক-পঞ্চক উত্তমরূপে পাঠ ক 
সবরচিত্তে ইহার অর্থ-চিস্তন করে 

বানলের ঘোর. তীব্র তাপ পরশ 
্মিতবজান-প্রসাদে শীষ্কই তাহার সং 
ইয়া! যায় ॥ ৬॥ 

রক দমাণ। 






